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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.

En spännande helg väntar!
Snart är vi äntligen där, i Aronsborg
Bålsta för att genomföra Korpens stora
mötesplats och förbundsmöte. En
viktig helg där vi tillsammans formar
Korpen framtid. Vi har passat på att
ställa några frågor till ordförande Jan
Johnsson inför helgen.

Handlingar till förbundsmötet
Nu börjar det äntligen dra ihop sig till
Korpens förbundsmöte. Alla handlingar
inför mötet hittar du här.
Förbundsmötet startar söndagen den
27 maj kl. 9.00!

App för mötesplatsen
Idag kommer ni som anmält er till
Mötesplatsen få ett sms med en länk
för att ladda ner en mobilwebb/app till
din hemskärm på telefonen. I appen
kommer du bland annat hitta braatt
veta information, se programmet,
inspireras av träningsschemat, få veta
mer om föreläsarna på plats och
mycket mer. Så håll utkik efter smset!

Viktigt att ha koll på GDPR
Den 25 maj 2018 införs EU:s nya
dataskyddsförordning (GDPR). Den
ställer hårdare krav på hur
personuppgifter får behandlas och
ersätter dagens personuppgiftslag
(PUL). På korpen.se har vi samlat
information om GDPR och vad ni bör
tänka på som förening.

På gång i KIT
Roligt att fler av er kommit igång med
systemet! Just nu lägger vi fokus på
att möjliggöra anmälan av lag och till
hösten kommer det fungera att
adminstrera både serier och lag fullt ut
i KIT. Vi jobbar för att kunna köra

minst en förening skarpt redan i vår.

Facebookgrupp för ordföranden
Hej där ordförande! Nu finns det en
FBgrupp som du bör gå med i.
Forumet hoppas vi ska möjliggöra nya
tvärkontakter och ge snabbare svar på
era tankar och funderingar. Här kan ni
helt enkelt dela med er av och ta del av
varandras tips och goda exempel. En
superbra kommunikationskanal för en
snabb dialog. Gå med i gruppen!

Nominera lovande ledare till
#ungagerad 2018!
#ungagerad är ett utbildningsprogram
för de som är organisationsledare, eller
de som har ambition att bli det, i åldern
1625 år i Korpen. I år börjar
utbildningsdagarna i samband med
Korpens träningsresa till Portugal i
oktober. Läs mer och nominera er
kandidat senast 15 augusti.

Ny mall för krishantering
Inom idrottsrörelsens verksamhet finns
olika hot och risker som kan utvecklas
till kriser. En kris måste kunna hanteras
samtidigt som den ordinarie
verksamheten pågår i organisationen.
RF har tagit fram en ny plan för
krishantering som är bra att ha koll på.

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

