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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.

Full fart framåt!
Det är mycket som händer i Korpen:
remissrunda, KITutbildning, ny
utbildning i samarbete med Bosön och
såklart Korpens mötesplats och
förbundsmöte den 2527 maj.
Läs blogginlägget

Medlemmar och styrelsen  hög tid
att tycka till om strategi 2025
Förbundsstyrelsens förslag till strategi
för ett starkare Korpen i framtiden är
nu ute på remiss. Förslaget är ett
resultat av ett års intensivt arbete där
många medlemmar engagerat sig på
olika sätt. Tyck till senast 28 februari.
Svara på remissen

Snart dags att anmäla dig till
mötesplatsen 2527 maj
Anmälan öppnar 26 februari och det är
först till kvarn som gäller. För dig som
är ombud, har du ända till 27 april på
dig. En angelägen fråga att ställa sig
just nu är: vem ska åka som ombud till
förbundsmötet och hur går det
egentligen till att bli vald som ombud?
Läs mer

Korpen utbildar i samarbete med
Bosöns Idrottsfolkhögskola
Till hösten kommer Korpen i samarbete
med Bosön att starta en ny utbildning
 Tränare för hälsa. En ettårig
yrkesutbildning för den som vill arbeta
med fysisk aktivitet, breddidrott och
folkhälsa.
Läs mer om utbildningen

Instruktionsfilmer för KIT
Behöver du vägledning i Korpens IT
plattform KIT? Här har vi samlat flera
instruktionsfilmer som tar dig igenom
olika moment i systemet.
Till filmerna

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
redan nu ha koll på vad förändringen
innebär. Här har vi samlat bra
information om GDPR.
Läs mer

Känner ni till er försäkring?
RF genomför just nu en
kännedomsmätning för att utveckla
ännu bättre försäkringsprodukter för
Svensk Idrott. Genom att svara på
mätningen tävlar er förening om
biljetter till herrlandskampen i fotboll på
Friends Arena 2 juni mellan Sverige och
Danmark.
Läs mer

Swedbank underlättar för ideella
föreningar att bli kunder
Swedbank har utarbetat ett nytt
arbetssätt för att underlätta för ideella
föreningar att bli kunder i banken. De
har också ordnat så att föreningar på
ett enklare sätt ska kunna uppdatera
sin information mot banken.
Läs mer och se filmer

Adressändring för fakturor
I samarbete med PwC inför vi på
Korpen Riks fakturaskanning via en
fakturaskanningscentral och i samband
med det byter vi fakturaadress.
Införandet av fakturaskanningen
innebär några förändringar som är bra
att ha koll på.
Till de nya adresserna
Fotbollskampanjen 2018
Fotbollen är vår största lagidrott och
ett av Korpens mest välkända
aktiviteter. Därför har vi tagit fram tips
och idéer på kommunikationsinsatser
och marknadsföringsmaterial. Nytt för i
år är bland annat Facebooksidan
Fotboll24sju.
Läs mer om fotbollskampanjen

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
Läs mer

Klicka här för att avregistrera din adress

