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Välkomna till vårens fortsatta aktiviteter!
Kårstämman är åter genomförd och styrelsen
har fått några nya medlemmar – se lista nedan
över den nya styrelsen. Vi tackar de som
avgått och hälsar nya välkomna. På årets
kårstämma delades en 30-årsnål ut till Gunnel
Bäcklund och Lottornas silvermedalj till Vanja
Örtendahl samt Lottornas Kungliga
silvermedalj till Margit Hellström. Årsnålsoch medaljutdelare denna gång var
hedersledamoten Inger Bjerkelund. På
påsksupén tilldelades Elisabeth Wegén en 5årsnål.
På kårstämman informerade vi att vi kommer
att byta till en lokal som ligger i bottenplanet i
nuvarande hus, på Föreningsgatan 10. De
preliminära planerna är att vi hyr den nya
lokalen från och med den 1 maj och kommer
att lämna nuvarande lokaler den 31 maj. Vi
tycker att den nya lokalen är ändamålsenlig för
vår verksamhet och hälsar alla välkomna till
den nya lokalen i höst.

Om du vill vara med och springa behöver du
anmäla dig senast den 21 april, men
kontrollera gärna med kårexpeditionen om det
finns några platser kvar i lagen även om
anmälningstiden gått ut, vi kan ha fått in
avanmälningar.

Under Göteborgsvarvet lördagen 12 maj har
Göteborgs Lottakår en vätskestation på
Hisingen. Vi är i stort behov av personer som
kan hjälpa till att dela ut vätska denna dag.
Om du är intresserad av att hjälpa till – anmäl
ditt intresse till kåren eller direkt till lottan
Ingela på telefon 031-96 02 87.
I Nationaldagsfirandet den 6 juni är vi som
vanligt i Slottsskogen och vi hoppas att många
lottor ställer upp i vårt fantåg. Anmäl ditt
intresse till kåren.

På omslaget till det senaste utskicket av
Lottanytt kan man se vår infolotta Malin
Magnusson. Dessutom finns det inne i
tidningen en artikel på tre sidor om rekrytering
och Göteborgs Lottakår. Reportaget är från
hästmässan Eurohorse i samband med
Göteborg Horse Show i februari. Det är
jätteroligt att vår rekrytering uppmärksammas
på detta sätt. Infoteamet har dessutom den 8
mars – Internationella Kvinnodagen – delat ut
700 reflexer med lottalogga – allt för att sprida
vårt budskap och rekrytera fler lottor.

Du hittar kontaktuppgifter längst bak i denna
Lotisen och kan läsa mer om de olika
programpunkterna i detta medlemsblad under
Aktiviteter.

Du kommer att träffa oss på Vår Ruset i
Slottsskogen tisdagen 8 maj. Vi kommer att ha
lag som springer och fika vid vattnet.

Kajsa Erikson/Kårchef

Du vet väl om att det de allra flesta tisdagar
finns någon från styrelsen på kårexpeditionen
mellan kl. 18.30 och 20.30 och du är alltid
välkommen upp på besök.
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Den nya styrelsen
Kårchef: Kajsa Erikson
1:e vice Kårchef: Jenny Wegén
2:a vice Kårchef: Sara Nilsson
Sekreterare: Inga-Lill Robertsson
Infolotta: Malin Magnusson
Utbildningslotta: Kajsa Andersson
Övriga ledamöter: Ingela Karlsson,
Emeli Fransson, Ewa Backlund
Ersättare: Therese Öström, Maria Löfström,
Cajsa Gustafsson
Kassaförvaltare (adjungerad): Eva Blomdahl

Sa du ja?
Då kanske du har bytt efternamn eller flyttat?
Det är viktigt att kåren alltid har din aktuella
adress med mera så att vi kan nå dig med
utskick såsom detta. Eftersom vi inte får dina
adressändringar automatiskt genom DAFA
SPAR längre är det du som medlem som
behöver anmäla eventuella ändringar till oss.
Du kan ändra dina kontaktuppgifter direkt på
svenskalottakaren.se via vår community eller
skicka ett mejl till lotta@goteborgslottakar.se.
Jenny Wegén/Ansvarig medlemsregistret

Betala din medlemsavgift senast 31/5
Inbetalningskort för år 2012 medföljer i detta
Lotisen-utskick. Om du betalar via internet är
det bra om du i första hand använder vårt
bankgiro 725–9450. Glöm inte att ange ditt
namn och ditt personnummer vid
inbetalningen. Medlemsavgiften beslutades på
kårstämman och är fortsatt 300 kr. Vi är
tacksamma om du betalar din medlemsavgift
senast den 31 maj då kåren vid detta datum
även skall betala del av din medlemsavgift (fn
200 kr) vidare till Riksförbundet i Stockholm.
Eva Blomdahl/Kassaförvaltare
Välkommen till kåren på våra aktiviteter
Vi hoppas att du tar del av vårens aktiva
aktiviteter såsom Vår Ruset, Göteborgsvarvet
och grillning på Radarhöjden med mera. Du
behöver bara anmäla dig om det anges i
programmet. Fika är gratis om det inte är en
större aktivitet. Har du förslag på något som
du vill att kåren skall arrangera? Du kanske
vill vara med och hålla i en aktivietet? Hör av
dig till lotta@goteborgslottakar.se.
Vi ses!
Mvh Programkommittén

Vårmarknad i Borås 18-19 maj
Befinner du dig i Borås den 18 eller 19 maj?
Vi kommer att genomföra rekrytering under
vårmarknaden i Borås dessa dagar tillsammans
med Borås Lottakår. Marknaden är öppen
10.00-18-00 under fredagen och 10.00-16.00
under lördagen. Vi kommer att vara på plats
mellan 15-18 fredag och mellan 12-16 lördag.
Kom gärna och hälsa på oss!
European Maritime Day 20 maj
I år är det Göteborg som anordnar European
Maritime Day och söndagen den 20 maj är det
öppet för allmänheten. Man lovar fullt med
arrangemang utmed Göta Älv för alla åldrar
och det mesta är gratis. Upplev livet ovan och
under vattenytan, besök båtar och lär dig om
fiske med mera. Ett program kommer att
finnas på deras hemsida under april:
http://www.emd2012.se/maritime-public-day.
Garnisonens Dag 26 maj
Vår garnison håller öppet för allmänheten
under en Garnisonens dag lördagen den 26
maj mellan 10.00 och 16.00. Det är gratis
entré och det kommer att finnas aktiviteter för
hela familjen. Försvarsmedicincentrum,
Hemvärnet och frivilligorganisationer kommer
att finnas representerade och visa upp sig,
även Lottakåren. Du kommer lättast dit med
vagn nummer 11, hållplats ”Käringberget”,
sedan är det cirka 5 minuters gångväg till
vakten.
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Aktiviteter april – september 2012
Förmiddagslottorna
Förmiddagslottorna planerar sina aktiviteter tillsammans och träffas oftast tisdagförmiddagar.
Nästa sammankomst är tisdagen den 24 april och de har sin avslutning hemma hos Elvi Fredriksson
den 15 maj. Margit Hellström är kontaktperson och du når henne på telefon 031 - 795 14 03.

Kvällsaktiviteter
Kvällsaktiviteterna börjar klockan 18.30 med gemensam fika som Göteborgs Lottakår bjuder på om
inget annat anges i programmet. Till de flesta av aktiviteterna behövs ingen anmälan, men till vissa
programpunkter krävs anmälan i förväg, denna information finns i så fall i anslutning till aktiviteten.
Anmälan sker till kåren, enklast på vår e-mail. Kontaktuppgifter finner du nedan. Avanmäl dig så
snart du vet att du inte kan komma. Ring Jenny på 0709-27 66 99 om du har frågor. Du är mycket
välkommen att ta med dig gäster till kåren om det inte står något annat i programmet. Vi har för vana
att bjuda in andra Lottakårer och frivilligorganisationer till våra kårkvällar.
kldlkd

Tisdag 24/4 FRA – ett föredrag om Försvarets Radioanstalt
FRA (Försvarets Radioanstalt) är en civil myndighet vars huvuduppgifter är att bedriva
signalunderrättelsetjänst samt att stötta arbetet med informationssäkerhet hos andra myndigheter och
statligt ägda bolag. Jonny från FRA besöker kåren och berättar för oss om myndigheten, dess
verksamhet och om FRA-lagen. Tid: 18.30. Kåren bjuder på fika. Ingen anmälan krävs.
Tisdag 8/5 Vår Ruset
Det populära loppet Vår Ruset går genom Slottsskogen, promenera, jogga eller spring. Du som
medlem betalar ingen startavgift om du deltar med Lottalogga. Efteråt bjuds det på fika i gräset vid
vattnet. Om du inte vill springa men ändå uppleva vimlet i Slottsskogen så går det bra det med - vi
sitter och umgås medan vi vaktar väskor. Anmälan till kåren senast 17 april eller till Emeli
Fransson på 0709-66 95 81. Observera att du debiteras halva avgiften om du uteblir utan
avanmälan. Kartor över mötesplats och loppet kommer att finnas på vår hemsida och skickas även
ut via Yahoo-gruppen. Här kan du läsa mer: http://www.varruset.se. Tid: Samling från 18.00, loppet
startar 19.00. Kontaktperson: Emeli Fransson 0709-66 95 81.
Lördag 12/5 Göteborgsvarvet – Lottornas vätskestation
Se tiotusentals deltagare svettas sig igenom Göteborgsvarvet. Lottorna håller i en vätskestation på
Hisingen ledd av lottan Ingela Karlsson. Det är en riktig fest och en fantastisk upplevelse att vara
med. Vätskestationen är placerad vid Kanalhuset (nya Radio- och TV-huset) på Hisingen och är
öppen mellan klockan 14.00-19.00. Vi samlas klockan 13.00. Anmäl ditt intresse till Ingela Karlsson
på telefon 031-96 02 87. Tid: 13.00. Kontaktperson: Ingela Karlsson 031-96 02 87.
Söndag 20/5 European Maritime Day
Besök European Maritime Day söndagen den 20 maj. Man lovar fullt med arrangemang för
allmänheten utmed Göta Älv för alla åldrar där det mesta är gratis. Man får uppleva livet ovan och
under vattenytan, besöka båtar och lära sig om fiske med mera. Ett program kommer att finnas på
deras hemsida under april: http://www.emd2012.se/maritime-public-day.
Tisdag 22/5 Guidning på Kustartilleriets museum och grillning på Radarhöjden
Vi träffas vid vakten till Göteborgs Garnison kl. 18.30, och tar oss gemensamt till museet där vi får
en guidad tur. Efteråt grillar vi korv och njuter av utsikten på Radarhöjden. Anmäl dig senast 15
maj. Glöm inte att uppge ditt personnummer – vi måste lämna in en lista i förväg i
Garnisonsvakten för att få tillträde till område. Tid: 18.30. Kostnad: 40 kronor.
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Garnisonens Dag 26 maj
Försvarsmedicincentrum och Elfsborgsgruppen hälsar välkommen ut till ”Käringberget” på en
Garnisonens Dag lördagen den 26 maj mellan 10.00-16.00. Det kommer att finnas aktiviteter för hela
familjen, du träffar Försvarsmakten, Hemvärnet och frivilligorganisationer på plats som visar upp sig
och sin verksamhet, även Lottakåren. Du tar dig lättast dit med vagn nummer 11 mot Saltholmen,
hållplats ”Käringberget”.
Onsdag 6/6 Nationaldagen och Svenska Flaggans Dag
Välkommen att fira Sveriges Nationaldag och Svenska Flaggans Dag den 6 juni i Slottsskogen.
Föreningen Svenska Flaggan anordnar fantåg med Hemvärnet och frivilligorganisationer. Samling
vid Linnéplatsen vid korvkiosken klockan 11:15.
13 juni – 13 augusti Sommarstängt på kåren
Vi stänger för ett sommaruppehåll från och med den 13 juni till och med den 13 augusti. Du kan
alltid maila oss, skicka brev eller lämna ett meddelande på vår telefonsvarare, men det kan dröja
några dagar extra innan vi svarar dig.
Tisdag 14/8 Kåren öppnar
Som vanligt är det mellan klockan 18.30 och 20.30 som du kan nå oss på kåren, ring eller besök oss
gärna. Kontaktuppgifter finner du nedan.
Tisdag 11/9 Höststart – Svenska Lottans Dag
Kom och fira Svenska Lottans dag (10/9) med dina lottavänner i vår kårlokal. Det blir mingelmat och
dricka. Berätta om dina lottaminnen eller dina upplevelser från sommarens kurser. Vi bjuder på fikat
och hoppas på många glada skratt tillsammans. Välkommen! Tid: 18.30.
Tisdag 25/9 Höstens första aktivitet
Än är det inte bestämt vad höstens första aktivitetet kommer att bli, men vi har bokat datum. I nästa
Lotisen kommer du att kunna läsa mer om höstens program på kåren. Utskicket kommer att ske i
slutet av augusti eller i början av september. Tid: 18.30.
Du har väl sett att vi på Göteborgs Lottakår har en ny hemsida?
Välkommen in på www.goteborgslottakar.se och kika. Det är Malin Magnusson och Emeli Fransson
som jobbar med vår hemsida. Du kanske har tips på något som du vill att vi ska ta upp på sidan?
Eller har tryckfels-nisse varit framme? Kontakta oss gärna. Du når oss på e-mail
lotta@goteborgslottakar.se.
Inte medlem i vår mailgrupp på yahoo? Skicka ett mail till lotta@goteborgslottakar.se. Du får
kontinuerligt information om våra aktivieteter men också om utbildningar och annat som kan vara
intresse för dig som lotta.

Kårfakta
Göteborgs Lottakår
Föreningsgatan 8A, 411 27 GÖTEBORG
Expeditionen är öppen tisdagar 18.30-20.30
Telefon: 031 - 16 48 42, Fax: 031- 16 48 56
e-mail: lotta@goteborgslottakar.se NY!
Hemsida: www.goteborgslottakar.se NY!
Bankgiro: 725-9450 Plusgiro: 4 86 05-0

