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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.

KIT engagerar  framtiden är
Korpens
Arbetet med vårt nya system KIT är i
full gång och det glädjer oss att allt fler
föreningar börjar använda systemet.
Sedan förra Korpnytt har vi
omvärldsbevakat på Träffpunkt Idrott,
remissvaren har kommit in och
anmälan till förbundsmötet i maj har
öppnat.
Läs blogginlägget

Visst kommer du på vår stora
mötesplats 2527 maj?
Förutom förbundsmötet utlovas
träning i alla former liksom
föreläsningar, workshops och roliga
överraskningar. Allt för att stimulera
din rörelseglädje men även för att
utbilda, inspirera och motivera.
Självklart kommer jag

Så kommer din förening enkelt
igång med KIT
Får du handsvett när du tänker på att
du ännu inte bekantat dig med
Korpens nya ITsystem, KIT? Lyssna
på podden där KITleverantören Zoezi
ger dig smarta råd om hur du kan bli
bästa kompis med systemet.
Lyssna på podden och titta på
komigångfilmerna

Ny personal på Korpen Riks
Det har hänt en hel del med
bemanningen på Korpens
förbundskansli i Stockholm. Kansliet
har stärkt upp med tre nyanställningar.
En kommunikatör och två stycken
föreningsrådgivare.
Lär känna våra nya medarbetare

Är din förening nästa arrangör av
Sweden Floorball Cup?
Linköping, Uppsala och Luleå har gjort
det och Kil tog ifjol arrangemanget

Sweden floorball cup till nya digitala
höjder med sina livestreamade
matcher. Är din förening en av årets
arrangörer?
Jag är nyfiken på SFC

Idrottsministern hyllar Korpen!
"Det är jättespännande att Korpen har
ambitionen att ta vara på unga
tonåringar som av någon anledning
hoppat av sitt idrottande", säger
idrottsminister Annika Strandhäll.
Lyssna på podden med Annika

Glöm inte att skicka in era
motioner!
Era förslag är viktiga! Skicka in
motionerna till förbundsstyrelsen
senast 27 mars på info@korpen.se
eller till:
Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet
Idrottens Hus, B o x 1 1 0 1 6
100 61 Stockholm

Rörelseförståelse  lika viktigt som
läskunnighet?
Rörelseförståelse, eller Physical Literacy
som är det engelska begreppet,
trendar allt mer. Men vad betyder det?
SISU förklarar begreppet i sitt senaste
nyhetsbrev Tränarpasset.
Bättra på dina idrottskunskaper här

Tävling  Årets gröna sköna ledare
Känner du en ledare som är grön och
skön? Som lever Korpens värdegrund
glädje, gemenskap och alla är välkomna
och som vågar tänka nytt. Alltså, en
kandidat till vår tävling!
Nominera din gröna sköna ledare

Fyll på kunskapsdepåerna
Stärk dig själv och din förening genom
en utbildning. Här kommer ett gäng
högaktuella utbildningstips!
Läs mer

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

