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Har du en nyhet du vill få med i nästa Korpnytt? Maila redaktören Camilla Waltin.
Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare.

Nu räknar vi ner på allvar!
Mötesplatsen och förbundsmötet 2018
närmar sig med stormsteg och allt som
ska hända på Aronsborg i Bålsta börjar
ta form. Det är så häftigt att de
föreläsare och inspiratörer som stod
högst på vår önskelista har tackat ja.
Läs blogginlägget

Vet vi att du kommer?
Mötesplatsen i Bålsta í maj kommer att
bli den roligaste helgen på länge. Det
fullspäckade schemat är fyllt av
inspiration, rörelse, provapåmotion,
energigivande möten, glada människor.
Vi kan redan nu avslöja en av
höjdpunkterna under helgen...

Lagidrott i KIT
Utvecklingen av funktionerna för
lagidrott i KIT är högt prioriterade. För
att slutföra arbetet behöver vi
föreningar som skarpt testar de olika
delarna. Vill din förening vara först med
att testa lagidrotten i KIT? Hör då av
er så snart som möjligt! Vilka
funktioner som är på gång hittar du
listade här.

Rapport från förbundsstyrelsen
Förra veckan hade förbundsstyrelsen
sitt sista styrelsemöte inför
förbundsmötet den 27 maj. Det gröna
och sköna mötet lade naturligtvis stort
fokus på det stundande mötet som
avrundar Korpens stora mötesplats,
men även på att gå igenom samtliga
inkomna motioner, annan viktig
formalia inför förbundsmötet och att
knåda på Korpens Strategi för 2025.
Läs mer

Packa träningsväskan och häng
med till värmen
Korpen arrangerar varje år olika
träningsresor som bjuder på grön och

skön rörelseglädje. I höst blir det
favorit i repris då vi arrangerar en
härlig träningsvecka i soliga Portugal
tillsammans med Springtime. Yoga eller
dans på stranden, padeltennis med en
instruktör eller varför inte lira årets
roligaste fotbollsturnering?

Viktigt att ha koll på GDPR
GDPR (nya Dataskyddsförordningen)
träder i kraft 25 maj och kommer att
leda till betydande förändringar i hur
verksamheter hanterar person
uppgifter. Därför är det viktigt att ha
koll på vad förändringen innebär. På
den här sidan kan du läsa mer om
dataskyddsförordningen.

Unga Örebroare startar ny förening
Den 12 april var en stor dag för
Örebro. Då bildades nämligen Nya
Korpen Örebro! Det är verkligen roligt
att se att så många unga engagerar
sig och tar plats i styrelserummet. Se
här hur enkelt det är att bilda en ny
förening...

Mer aktiva konferenser med Korpen
Korpen lanserade i veckan ett nytt
koncept som ska hjälpa stillasittande
konferensgäster att få en mer aktiv
vardag. Konceptet kallas Aktiva
konferenser och är ett samarbete
mellan Korpen och hotellkedjan Nordic
Choice. Här får du veta mer om
Korpens nya spännande samarbete!
Utbildningar att ha koll på!
Är du instruktör eller ledare och vill få
inspiration till ditt ledarskap? Boka in
årets TOPPconvention i Växjö 19
augusti. Och du har väl inte missat
Korpens nya yrkesutbildning på Bosön
 tränare för hälsa? Sista
anmälningsdag är 30 april så sätt fart
och anmäl dig nu.

Vill du komma i kontakt med oss?
Funderar du eller din förening över
något? Tveka inte att höra av er till oss
på Korpen. Vår föreningsrådgivning
finns tillgänglig på 08699 64 00 eller
fraga@korpen.se

Klicka här för att avregistrera din adress

