Dokumentation Erfarenhetsutbyte för anställda, lördag 09:00-11:30
En sammanställning av vad grupperna skrev ner från sina samtal kring de sju olika frågeställningarna
som fanns att välja på. Tips för vidare erfarenthetsutbyte är våra befintliga facebookgrupper i frågor
som rör: Profixio, lagidrott och gruppträning och Stora allmänna Korpen-gruppen
1. Hur underlättar vi för lagledarna?
-

Bjuda in till träffar för blivande lagledare
Bankett
Lagledarträff
Ersättning
KIT
Spelarbank
Ett IT-system som är lätt för lagledaren att hantera

2. Hur säkerställer du att domare/instruktörer är goda ambassadörer?
-

Utbildningsmaterial för domare
Webmaterial
Grön och skön utbildning för alla domare + instruktörer
Domarkläder
Ledarskapet i Korpen – Vilka värden vill vi ha?
Profilkläder
Domarinformation inför varje seriestart
Domare och instruktörer måste komma på möten
Uppföljning ledare/domare
Utvärdering av instruktörer/domare – Hur gör vi med domarna?
Grundkurs för nya instruktörer – grön och skön, kläder, regler och ramar
Pimpa event/arrangemang
Ska vara attraktivt att döma och vara instruktör i Korpen

3. En verksamhet vi har utvecklat eller vill utveckla?
-

Nöjda med; startat egen lokal, slutat egen lokal
Öppna tider för lagidrott
Sommarläger
Samverkan gymnasiet
Skolverksamhet/samverkan idrottsaktiviteter efter skoltid
Bygga rutiner för kontinuerlig rekrytering av ledare
Rekrytera nyckelpersoner till styrelsen
Starta upp futsalserie - 6-8 lag
Skapa spontanidrottsaktiviteter – kill-/tjejfotboll, parkour, självförsvar, dans, pingis
Marknadsföring genom samhällsengagemang, ”vi syns och hörs”, Bygger
spontanidrottsplatser, paintballbana, pumptrack
Kontakta nyanlända med samarbete i andra föreningar
Arvsfonden
Spontanidrott
Vill utveckla; öppet hus - träningar innan skolan, sommarlovsaktivitet – öppet arrangemang,
instruktörsgrupp i gym
Förbättra samarbetet med kommunen, kultur o fritid
Utveckla barn och ungdomsaktiviteter
Utbildningar arrangerade av Korpen – domarutbildning, gruppträning

4. Hur kan du samverka med övriga idrotten?
-

Kontakt med kommunen
Övergripande samtal på Riksnivå, ”slippa lokala krig”
Erfarenhetsutbyte mellan föreningar
Utbildning i egna koncept
Samverkan på våra villkor
Återvinning åt idrotten/föreningar

5. Från Nuläge till Nyläge i att kommunicera med medlemmarna?
-

Sociala medier
Följa korpens riktlinjer för kommunikation till medlemmar
Använda marknadsbanken
Egna bilder från egen verksamhet – igenkännande bland egna medlemmar

6. Min utmaning
-

Samarbete mellan SDF och föreningarna
Hur kan vi få en aktiv styrelse? – Rekrytera, bibehålla och utveckla
Utmaning, ny styrelse
Adjungerat nya personer i styrelsen ” prova på styrelsearbete”
Fördela arbetsuppgifter/uppdrag mellan alla i styrelsen
Lägga lagom mycket arbetsuppgifter på nya i en styrelse, undvika att bränna ut personer.
Samarbete/samverkan med gymnasier och universitet
”Stärk dig” projekt
Träna sig att göra evenemang
Hålla i aktiviteter
Bättre ekonomi
Sponsorer från företag
Bättre på att rapportera SISU timmar
Stöd på hemmaplan
Söka projektmedel ex, TIA medel
Prova på aktiviteter
Starta seriespel i olika idrotter, ex boule

7. Korpen på Jobbet – så arbetar vi med arbetsplatser.
-

Medlemsavgift – event, företagsträning
Hotell – en bra väg där gästerna stannar länge
Aktiv konferens
Äventyret – teambuilding
Förbättra marknadsföringen – företagsbesök, gör reklam för andra aktiviteter
Utveckla konceptet ”Äventyr”
Omvärldsbevaka trender
Yoga, Chigong, Chi bali, Mindfullnes – kan utföras på plats
Förtydliga/dela med er – Vilka föreningar är bra på? Ex, Korpen på jobbet, lagidrott m m
Samarbete med kommunen
Nätverk, utbildning
Bra material att tillgå från Rix
Erbjuder kommun och företag – gymnastik, klassiker under året, utmana varandra
Filma nya idéer, sätt att arbeta med,
Jobba fram olika ”Korpen på jobbet” koncept och innehåll
Gemensam idébank på Riksnivå
Erbjuda att komma till jobbet/företag
Ta med material
Instruktör på plats

8. Hur ska vi få mer erfarenhetsutbyte och samverkan mellan varandra i Korpen?
-

Ansvar på varje förening att utbyta erfarenheter
Nu behöver många föreningar extrahjälp i samband med nya systemet
Svårt att veta vem man ska vända sig till om man har liknande utmaningar i sin förening.
Kartläggning av liknande föreningar.
Idebank på hemsidan: ex utbildningar, idrottslyftet, andra viktiga frågor och svar. För att
utbilda varandra
Webinarie: kontinuerliga webmöten med teman
Hålla erfarenhetsutbyten vid fysiska träffar
Forum med inlogg för att kunna ge av det som funkar och lyfta frågor. Inte känna sig så
ensam därute
Facebookgrupper för erfarenhetsutbyte med moderator som kastar in ett diskussionsämne
Nätverksträff med lunch i sitt distrikt
Nätverksträffar regionalt
Studiebesök hos andra föreningar
Kan SDF vara en samverkande funktion för erfarenhetsutbyte?
Ge tid för spontansamtal vid erfarenhetsutbyten
Följa varandras Facebookgrupper och trycka ”gilla” och dela varandras inlägg inom Korpen.
Maillista och kontaktuppgifter träningsansvariga
Forum i nätverk Korpen?

Befintliga Facebookgrupper: Profixio, lagidrott och gruppträning
Egna utbildningar: ex fotbollsdomare
Visa upp sina egna event och vara aktiv mellan föreningarna.
Facebookgrupp startas med ”Goda ideer” (Korpen Orsa)

