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

korpen.se <3 KIT
Arbetet med nya korpen.se fortskrider och har ni inte redan gjort det är
det nu hög tid att lägga in alla föreningens aktiviteter och annan viktig
information i KIT. Det kommer nämligen att vara förutsättningen för att er
verksamhet ska kunna synas på nya korpen.se och en perfekt möjlighet
för er att få en skjuts i er marknadsföring, skapa synlighet och locka nya
medlemmar..
JAG VILL VETA MER

"Den ljusnande framtid är vår"
LÄS MER
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CHRISTIN TACKAR FÖR SINA ÅR I
KORPEN
Allas vår Christin Lundqvist räknar nu ner
dagarna till pensionen. I hela 28 år har
hon arbetat i Korpen (wow). Som en del

SÅ SYNS DIN FÖRENING I SOCIALA
MEDIER  5 TIPS!
Det här med sociala medier är inte så
lekande lätt som många kan tro. Att göra
ett bra inlägg på Facebook eller

av Christins avtackning ville vi ta tillfällte i
akt och göra en miniintervju och höra
med henne hur hennes korpresa varit
och vad hennes plan är nu.

Instagram handlar om så mycket mer än
att ta fram ett bra innehåll och trycka på
publicera. Korpens kommunikatör,
Camilla Waltin, delar med sig av några
tips som kan hjälpa din förening att stå ut
i bruset.

SE FILMEN
TILL TIPSEN

HEJ FRÅN FÖRBUNDSSTYRELSEN
Snart är det midsommar vilket också
betyder att det på riktigt börjar närma sig
semester för många av oss.
Förbundsstyrelsen vill passa på att
skicka ett varmt tack för allt
engagemang ute i Korpsverige.
Förbundsstyrelsen har genomfört ett
styrelsemöte efter Riksidrottsmötet vilket
också blev det sista inför sommaren.

MOTIONSPODDEN
Bankade ekorrar som blir såpbubblor.
Har det med fotboll att göra? Tja, varför
inte..? Motionspoddens Magnus
Dahlberg har träffat Christian Olsson
som pratar om världens roligaste jobb,
trädgårdsskötsel och drömmen om att
referera snooker.

LÄS MER OM MÖTET
LYSSNA PÅ PODDEN

GLÖM INTE ATT BOKA EN
GRÖN OCH SKÖN
UTBILDNING!

Bli en av de första som
går den uppdaterade
versionen av Korpens
ledarskapsutbildning,
Grön och skön.
Förbundskansliets
föreningsutvecklare
kommer till er och
håller i utbildningen
utifrån ett upplägg som
passar er. En heldag,
tre timmar eller kanske
en
matchledarutbildning i
grönt och skönt
ledarskap?

PRIDE 2019

Pridefestivalen,
Nordens största festival
för homosexuella,
bisexuella och
transpersoner, börjar
dra igång runt om i
landet. Precis som
tidigare år vill Korpen
ta ställning i frågan för
människors lika värde. I
marknadsbanken finns
bildmaterial för Pride
som ni kan hämta hem.

PÅMINNELSE OM
NOMINERING TILL
#UNGAGAERAD

#ungagerad är
Korpens
utbildningsprogram för
nuvarande eller
tilltänkta
organisationsledare i
åldern 16–25 år.
Nu har din förening
chans att nominera
deltagare till
#ungagerad 2019 som
börjar med
utbildningsdagar i
Portugal i oktober.
Den 15 juni vill vi
senast ha in
nomineringarna.

BILDER OCH TIPS INFÖR
INNEBANDYSÄSONGEN
Efter sommaren drar de flesta
korpföreningar som erbjuder
innebandy igång sitt arbete med att
locka lag till en ny säsong. Som ett
led i att stödja er föreningar i det
arbetet har vi tagit fram bilder och
material som ni kan använda er av.

KORPEN + SVENSK JUDO
= SANT!
Nu är det klart. Korpen och Svenska
Judoförbundet startar ett samarbete
för att utbilda äldre personer att ramla
på rätt sätt – eller snarare att bygga
upp en trygghet och säkerhet för att
undvika att falla. Målet är att minska
antalet personer som behöver vård
efter ett fall med 50 procent.
LÄS MER OM SAMARBETET

JAG VILL VETA MER

KORPNYTT JUNI 2019

WORKSHOPP PIGG & GLAD
FAMILJ 25 AUGUSTI
Välkommen att ta del av ett koncept
som är framtaget för dig som vill
svetsa ihop familjer med hjälp av en
träning som är utmanande och
samtidigt tillåtande och lustfylld. Med
enkla redskap, en mall och ett nyfiket
ledarskap kan du som genomfört
workshopen leda familjer i en träning
där alla individer tillåts utmana sin
rörelsemöjlighet på ett varierat och
framförallt roligt sätt.

SAVE THE DATE 21 OKTOBER:
VALBEREDNINGEN MOT 2025
Föreningens viktigaste funktion sägs
ibland vara valberedningen. Och
varför inte? Med en fungerande
valberedning kan medlemmarna
komma till tals och valberedningen
kan följa styrelsens arbete under
mandatperioden och komma med
förslag till årsmötet.
Nu har du som är valberedare i något
av Korpens SDF chansen att gå en
utbildning hos SISU Idrottsutbildarna.

LÄS MER
JAG VILL VETA MER

SKICKA IN FÖRENINGENS
LOKSTÖDSANSÖKAN FÖR
VÅRTERMINEN REDAN NU
Ansökan till statligt lokalt
aktivitetsstöd (LOKstöd) för
aktiviteter som genomförts under
våren 2019, 1 januari  30 juni, ska
vara inskickad senast den 25 augusti
2019 kl 23:59. Det är viktigt att skicka
in ansökan i tid!

IDROTTENS MENTORPROGRAM
Många erfarna ledare kan vittna om
värdet av att ha en mentor. En person
på armlängds avstånd från den
löpande verksamheten och som kan
bidra till reflektion och eftertanke.
Hösten 2019 startar Idrottens
mentorprogram och där är vår
generalsekreterare Eva Bjernudd en
av mentorerna. Inför starten har Eva
blivit intevjuad där hon berättar varför
hon valt att bli en av mentorerna.

SE INTERVJUN
JAG VILL VETA MER

info@korpen.se
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