Lotisen
2012
Välkomna till höstens aktiviteter och vår
nya lokal!
Sommaren är över och återigen börjar en ny
termin, vilket vi nu gör i vår nya lokal.
Onsdagen den 1 maj flyttade vi till den nya
lokalen – Föreningsgatan 10 i bottenplanet,
bara runt hörnet mot den tidigare lokalen. Ett
flertal lottor samt anhöriga och vänner hjälpte
till att packa, bära och flytta samt städa. Ett
jättestort tack till alla er som hjälpte till denna
dag och till alla som hjälpt till med olika delar
i flytten vid olika tillfällen. Välkomna till vår
invigning den 11 september! Läs mer om detta
i programmet. Välkomna även till övriga
programkvällar under hösten.
Åren går fort och åter igen är det dags för
Lottornas Riksstämma som även i år genomförs på Älvsjömässan i Stockholm 17-18
november. Du vet väl att Du som enskild
medlem har möjlighet att närvara vid
stämman? Konferensavgiften är 395 kronor
och i den summan ingår eftermiddagsfika med
smörgås på lördagen, förmiddagsfika med
bulle samt lunch på söndagen. Om Du är
intresserad att delta som åhörare anmäl Dig
snarast (dock senast 17/9) till kåren och betala
in konferensavgiften 395 kronor till vårt
bankgiro 725-9450. Resa och logi får Du själv
betala, liksom den avbokningsavgift på 500
kronor som tas ut om Du inte kommer.
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Är Du intresserad av att uppdatera Dina
lottakunskaper kan du anmäla dig till höstens
Lottakunskap (6 timmar) som anordnas i
kårlokalen söndagen den 4 november. Kåren
bjuder på lättare förtäring under dagen.
Kajsa Erikson/Kårchef
Inbetalningar till kåren
Tyvärr så har fortfarande ett stort antal lottor
inte betalat medlemsavgiften för år 2012. Om
Du är en av de lottor som nu får en ny inbetalningsavi är vi tacksamma om Du snarast (dock
senast 1/11) betalar Din medlems-avgift.
Medlemsavgiften fastställdes på kårstämman i
mars 2012 till 300 kronor.
Om Du ej längre önskar vara medlem i kåren
är vi tacksamma om Du snarast kontaktar oss.
Tyvärr tvingas vi avregistrera de medlemmar
som inte betalar sin medlemsavgift.
Tänk på att om Du har ett militärt avtal så
måste du också vara medlem i en lottakår.
Om Du betalar via Internet så använd i första
hand vårt bankgiro 725-9450. Glöm inte att
uppge ditt namn och födelsedatum vid inbetalningen.
Eva Blomdahl/Kassaförvaltare

I höst träffar du oss igen på Bok- och
Biblioteksmässan under slutet av september –
om Du går på mässan – passa på att hälsa på i
vår monter.
Du vet väl att de allra flesta tisdagar finns
någon från styrelsen på kårexpeditionen
mellan klockan 18:30 – 20:30. Vi svarar i
telefon och tar gärna emot besök.

Du hittar kontaktuppgifter längst bak i Lotisen
och kan läsa mer om de olika
programpunkterna under rubriken Aktiviteter.
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Har du bytt adress?
Eftersom kåren inte får adressändringar
automatiskt genom DAFA SPAR längre är det
du som medlem som behöver anmäla eventuella ändringar till oss. Du kan ändra dina
kontaktuppgifter direkt via vår Community på
svenskalottakaren.se eller skriva till oss på
lotta@goteborgslottakar.se.
Om du aldrig varit inloggad på Svenska
Lottakårens Community (eller om du har
glömt ditt lösenord) är du också välkommen
att kontakta kåren för att få en engångsinloggning som du sedan ändrar.
Jenny Wegén/Ansvarig medlemsregistret
Bok- och Biblioteksmässan
Sista helgen i september är det dags för
Bokmässan igen. I år står den nordiska
litteraturen i centrum. Listan över utställare
och föreläsare är lång – du kan planera ditt
mässbesök på bokmassan.se. Göteborgs
Lottakår finns som vanligt på plats.
Välkommen att göra ett besök i vår monter
F02:51!
Hemvärnshösten
Under hösten kommer bland annat
Älvsborgsbataljonen att genomföra en KFÖ
(krigsförbandsövning), flera insatskompanier
kommer att genomföra övningar och Södra
bataljonen kommer att var i Enköping på LTÖ
(ledningsträningsövning).

Evenemang under hösten
Förmodligen har Försvarsmaktsdagarna i
Göteborg (31/8 – 1/9) redan varit när du håller
Lotisen i din hand. Nästa gång Försvarsmakten visar upp sig i vårt område är den 22/9
– då uppmärksammar Skövde garnison att
pansartrupperna fyller 70 år (mer information
på forsvarsmakten.se under fliken Aktuellt).
Vill man njuta av ett lite mer finstämt evenemang måste man kanske vänta till december:
den 6/12 firas julgudstjänst med bl.a. Borås
Hemvärnsmusikkår i Carolikyrkan, Borås, och
den 9/12 deltar Göteborgs Hemvärnsmusikkår
i den traditionsenliga julgudstjänsten i Västra
Frölunda kyrka.
Militära och civila utbildningar
Sugen på att gå en kurs i höst? Du hittar ett
stort kursutbud på svenskalottakaren.se
och/eller frivilligutbildning.se. Du kan också
kontakta vår utbildningslotta Kajsa A på
utbilda@goteborgslottakar.se
Lottakunskap söndag 4 november
Den här söndagen är gamla som nya lottor
välkomna till lokalen för att uppdatera sina
kunskaper om lottakåren. Anmäl dig senast
25/10. Kåren bjuder på förtäring under dagen.
Ännu inte medlem i vår Yahoo-grupp?
Skicka ett mail till lotta@goteborgslottakar.se
Genom Yahoo-gruppen får du kontinuerlig
information om aktiviteter, utbildningar och
annat som kan vara av intresse för dig som
lotta.

Du som har gått GU-F och är intresserad av att
prova på livet som stabsassistent eller fältkock
under en övning är välkommen att höra av dig
till kåren. Givetvis kan även du som tycker att
du har fått öva för lite höra av dig – kanske
saknas det frivilligpersonal på någon av
övningarna. Kåren försöker efter bästa förmåga hitta en ”praktikplats” till dig.

Välkommen till kåren på våra aktiviteter
Vi hoppas att du hittar någon/några punkter
som lockar dig i höstens program! Anmälan är
endast obligatorisk om detta anges i
programmet. Om inget annat sägs bjuder kåren
på fika under programkvällarna.

Det kommer också att anordnas ett antal
skjutningar. Tala med din chef, eller hör av
dig till lottakåren om du har frågor kring
datum etc.

Vi ses!

Har du förslag på programpunkter? Hör av dig
till lotta@goteborgslottakar.se.

/Programkommittén
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Aktiviteter september 2012 – januari 2013
Förmiddagslottorna
Förmiddagslottorna kommer att träffas någon gång per månad under hösten. Kontakta Margit
Hellström (031-795 14 03) om du är intresserad av att vara med.

Kvällsaktiviteter
Om inget annat anges inleds tisdagskvällarna med fika klockan 18:30. Programpunkten börjar ca
19:00. Ta gärna med dig gäster till kåren. När anmälan krävs görs den enklast till
lotta@goteborgslottakar.se eller till vår telefonsvarare på 031-16 48 42. Om du har frågor kring
programmet du välkommen att kontakta Jenny på 0709-27 66 99 eller Sara på 0703-56 55 58.
kd

Tisdagen 11/9 Uppstart och invigning av nya lokalen
Vi inleder hösten med en opretentiös invigning av den nya kårlokalen på Föreningsgatan 10. Kom
och träffa gamla och nya lotta-vänner. Kåren bjuder på (alkoholfritt) bubbel och tilltugg. Tid: 18:30.
Tisdagen 25/9 Kvibergs museum – 100 år av Göteborgs försvarshistoria
Guidad visning på Kvibergs museum. Museet speglar den militära verksamheten på Kviberg (A 2
och Lv 6) under perioden 1895-1994. Museet är inrymt i det som en gång var ett hästsjukhus, adress
Lilla Regementsvägen 33, Kviberg. Åker du kommunalt, kan du ta linje 7 eller 11 hit, räkna med ca
5 minuters promenad från hållplats Kviberg. Kåren bjuder på fika. Kostnad 20 kronor per person (för
inträdet på museet). Vi ses utanför museet kl 18:30.
Tisdagen 9/10 Rent vatten – en självklarhet?
När vi vrider på vattenkranen förväntar vi oss klart och rent vatten. I Sverige har vi länge varit
bortskämda med ett av världens bästa kranvatten. Men när det inte fungerar? När det blir som i
Östersund hösten 2010 eller som i Skellefteå 2011? Vad har Göteborg och grannkommunerna gjort
för att skydda sitt vatten? Vilka risker finns? Hur ser det ut i andra länder? Thomas Pettersson, som
är dricksvattenforskare på Chalmers, kommer till kåren och pratar om dricksvatten ur ett göteborgskt
perspektiv men med internationella utblickar. Kåren bjuder på fika. Tid: 18:30.
Tisdagen 23/10 Din säkerhet på Internet
Tony Martinsson, säkerhetskonsult och tillika FRO:are, har jobbat med IT-säkerhet och tillgänglighet
för företag som VOLVO och myndigheter som Försvarsmakten i mer än 15 år. Ikväll kommer han
till kåren och pratar om varför det är viktigt för oss vanliga Internet-användare att ha en väl
genomtänkt strategi för att skydda oss själva och vår information i en alltmer uppkopplad värld.
Kåren bjuder på fika. Tid: 18:30.
Tisdagen 30/10 Sjöbevakningen
Preliminärt har vi bokat in ett besök på sjöbevakningen på Göteborgs garnison den här kvällen.
Sjöbevakningen är alltid öppen, alltid i skarp tjänst. Om de inte kan ta emot oss på grund av att något
händer, umgås vi över en pizza i Påvelund istället. Vi ses i vakten till Göteborgs garnison kl 18:30.
Anmäl dig senast 23/10 (begränsat antal platser, så först till kvarn…) Glöm inte att uppge ditt
personnummer – vi måste lämna in en lista i förväg till garnisonsvakten för att få tillträde till
området.
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Tisdagen 6/11 Sköt dig själv!
Helena Palm, som är ”Sköt-dig-själv-instruktör” kommer till kåren och ger oss en snabbvariant av
Sköt-dig-själv-kursen. Vi går igenom några tänkbara krisscenarion på hemmaplan, och du får tips på
sådant du kan förbereda och sådant som alltid kan vara bra att ha hemma. Dagen till ära bjuder kåren
på Gustaf Adolfbakelse. Tid: 18:30. På grund av fikats art krävs anmälan den här gången. Hör av dig
till kåren senast 30/10.
Tisdagen 20/11 Orkidéer – en enkel blomma på fönsterbrädet, eller?
Den här kvällen får vi chansen att lära oss mer om olika orkidéer och om hur de ska skötas.
Medlemmar ur Västsvenska Orkidéförbundet finns på plats och svarar på dina frågor om
omplantering, ohyra, jordmån osv. Kåren bjuder på fika. Tid: 18:30.
Tisdagen 27/11 Grötfest
Dags för traditionsenlig grötfest. Ta gärna med dig gäster! Tid: 18:30. Anmäl dig/er till kåren senast
20/11. Kostnad 60 kronor/person. Lokal kommer att meddelas senare.
Tisdagen 11/12 Vesper
Vesper i Landala kapell. Vespern tar ungefär 1 timme, och efteråt bjuder kåren på kaffe och
lussebulle i kårlokalen på Föreningsgatan 10.
Tisdagen 18/12 Kårexpeditionen är stängd för juluppehåll
Tisdagen 8/1 Kårexpeditionen öppnar igen.
Vi finns på plats på Föreningsgatan 10 på tisdagar kl 18:30-20:30. Tel: 031-16 48 42.
Tisdagen 29/1 Frivilligkväll
Vi har bjudit in andra frivilligorganisationer för att de ska kunna presentera sig själva och sin
verksamhet – kom och prata med dem och se vad de gör. Kåren bjuder på fika. Tid: 18:30.
Tisdagen 12/2 Filmkväll: Wallströms resolution
Vi visar den svenska dokumentären Wallströms resolution från 2011. Margot Wallström var FN:s
första särskilda sändebud mot sexuellt våld i krig och konflikt. Filmen beskriver hennes uppdrag: att
sätta stoppa för våldtäkt som vapen. Filmen handlar om arbetet som ledde fram till en FN-resolution
där våldtäkt klassificeras som krigsförbrytelse. Den här kvällen kan vi, på grund av att vi saknar
visningsrättigheter, endast vara lottor i lokalen. Kåren bjuder på fika. Tid: 18:30.

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
Hemsida: www.goteborgslottakar.se
Bankgiro: 725-9450 Plusgiro: 4 86 05-0

