Korpnytt december 2018

Läser du Korpnytt i Outlook? Det blir tydligare om du klickar här

VEM ÄR DIN FÖRENINGS
FÖRENINGSUTVECKLARE?
Vi på Korpens kansli jobbar alla för er korpföreningar runt om i
landet och vi vill hjälpa till på bästa sätt. För att ni som förening
enklare ska kunna få kontakt med oss har alla föreningar nu fått
en personlig föreningsutvecklare.

LÄS MER

"Vår åretsomgåttlista"
LÄS MER
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WEBBUTBILDNINGAR I KIT
Vi vet ju alla hur krångligt och besvärligt
det kan kännas med en förändring, vare
sig det handlar om byte av
mobiloperatör, bank, elbolag eller – IT
system. Men vi gör nu en extra satsning
för att hjälpa dig och din förening att bli
registrerad i KIT. Så missa inte att
anmäla dig till någon av våra
webbutbildningar den 12 december eller
den 18 december.

FÖRENINGSUTVECKLARNA
TIPSAR
När vi på förbundskansliet nu jobbar hårt
med att hjälpa er föreningar att komma
igång med KIT så stöter vi på olika
former av medlemskap. Allt från
månadsmedlemskap till det traditionella
medlemskapet som löper över ett år.
Här kommer några rekommendationer
från föreningsutvecklarna över hur ni kan
tänka gällande medlemskapet.

JAG VILL GÅ
WEBBUTBILDNINGEN

JAG VILL BLI
MEDLEMSEXPERT

NY RÅD & VÅRD TJÄNST
FÖR MEDLEMMAR
Från och med 1 januari 2019 ingår
Råd och Vår för idrottsskador i
medlemsförsäkringen.
Fysioterapeuterna på Råd och Vård
för idrottsskador hjälper bland annat
till med vård, råd och
skadeanmälan. Alla samtal och
besök är kostnadsfria eftersom
att det ingår i medlemskapet.
JAG VILL VETA MER

UPPDATERAD GRAFISK PROFIL
Vi har under våren 2018 uppdaterat vår grafiska profil, dels för att
vara rätt i tiden, men också för att förtydliga och förenkla
användandet. Resultatet blir att Korpen alltid känns igen oavsett vilka
kanaler eller media vi syns i. Det gamla grafiska formspråket kommer
att kunna användas parallellt med det uppdaterade. Som förening kan
ni själva avgöra i vilken takt ni vill plocka in de nya grafiska detaljerna i
ert formspråk.
LADDA NER DEN GRAFISKA PROFILEN

MÅNADENS POD

JULKALENDERN

Vi pratar om att "sitta

Nu är det jul igen och

NYHETER FRÅN
KLÄDSHOPEN!

är det nya röka". Dean
Kriellaars är professor
på University of
Manitoba i Kanada
och föreläser över hela
världen om Physical
Literacy 
Rörelseförståelse. I
podcasten "Här pågår
föreningsidrott" pratar
Dean om att
rörelseförståelse botar
stillasittande.

nu är det jul igen…
Du har väl inte missat
att Korpen laddar upp
inför julen med att varje
dag i december fram till
julafton öppna en lucka
i vår alldeles egna
julkalender på
Facebook? Besök
K
 orpenSveriges
Facebooksida och
dela, gilla och känn
julstämningen.
God Jul!

UTBILDAS, UTVECKLAS
OCH INSPIRERAS
Känner du att du eller någon i din
förening behöver utvecklas och
inspireras? Har ni tid över för
utbildning som ett led i att utveckla er
och introducera nya och efterfrågade
aktiviteter?
Perfekt! Vi har listat några
lärandetips.

TILL TIPSEN

HALLÅ DÄR
KORPEN VADSTENA
Varje månad kommer en
korpförening skicka oss en liten
hälsning så att vi får en inblick i
varandras verksamheter.
Den här månaden säger vi hej och
hallå till Korpen Vadstena.
SE FILMEN

Nu trycks kläderna i
webbshopen med den
uppdaterade loggan.
Vill ni komplettera era
kollektioner sedan
tidigare och trycka
med gamla loggan så
går det alldeles
utmärkt! I januari fyller
vi på med de nya
kollektionerna av
Adidas. Till dess
 spana in våra nya
tillskott i klädshopen.

NYTT FRÅN
FÖRBUNDSSTYRELSEN
Senast förbundsstyrelsen möttes var
den 7 november, då var det stort
fokus på Korpens verksamhetsplan
och våra prioriterade områden i
Fokus Korpen 2025. Den 13
december möts Förbundsstyrelsen
igen för årets sista styrelsemöte och
som vanligt är det en hel del beslut
och rapportering på agendan.

JAG VILL VETA MER

info@korpen.se

Klicka här för att avregistrera dig från Korpnytt

