Korpnytt januari 2019
Läser du Korpnytt i Outlook? Det blir tydligare om du klickar här

You´ve got mail  om inte, kika i brevlådan!
Där finns information om varför det är viktigt för er att
ha rätt medlemsantal i KIT.

LÄS MER

"Backspegel med milstolpen KIT i fokus"
LÄS MER

KORPNYTT JANUARI 2019

NYTT ÅR  NYA MÖJLIGHETER ATT

VEM ÄR DIN FÖRENINGS

UTBILDAS OCH UTVECKLAS
Har ni ledarutbildning eller ledarträff i
vår? Eller kanske går årets första
styrelsemöte av stapeln? Vill ni göra
mötet lite extra grönt och skönt  då har
vi en hel del tips till er.
Häng med!

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 fått en
personlig föreningsutvecklare.

TILL UTBILDNINGSTIPSEN

LÄS MER

Korpens stora mötesplats
1012 maj på Bosön
Anmälan öppnar 18 januari

MÅNADENS PODCAST
Är du en av dem som
tror att du måste kunna
eller göra allt själv för att
inte belasta andra?
Ingen av oss kan vara
expert på alla delar i
verksamheten som vi
verkar i. Våga delegera
det andra kan bättre,
alltså: våga vara dålig på
något! Lyssna på Mitt
ledarskappodden för
tips om hur du kan
utvecklas.

HALLÅ DÄR
KORPEN HEBY
Varje månad får vi en
inblick i en av våra
korpverksamheter genom
en liten filmhälsning.
Den här månaden säger
vi hej och hallå till Korpen
Heby som vi träffade
under invigningen av
deras egna lokaler.

ÅRSRAPPORT 2018
Så här i början av ett
nytt år är det tid att
summera året som gått.
För oss på Korpens
förbundskansli är det en
spännande tid när vi får
ta del av föreningarnas
årsrapporter. Senast den
15 februari vill vi ha
årsrapporten för att ligga
rätt i tiden.

TVÅ NYA MEDARBETARE TILL
FÖRBUNDSKANSLIET
Vi har rekryterat två nya medarbetare,
Alicia och Benjamin, till förbundskansliet.
De kommer arbeta som
föreningsutvecklare med fokus på IT
support. Med dem förstärker vi vår
möjlighet att stödja er föreningar i
införandet och utvecklingen av KIT.

DAGS ATT SÖKA TILL "TRÄNARE
FÖR HÄLSA" PÅ BOSÖN
Korpen samarbetar sedan hösten 2018
med Bosöns idrottsfolkhögskola kring
den ettåriga yrkesutbildningen "Tränare
för hälsa". För att få en inblick om hur
utbildningen upplevts från skolbänken
ställde vi några frågor till eleverna Erica,
Otto och Annika.

JAG VILL VETA MER

LÄS MER OM UTBILDNINGEN

Inför årsmötet  tänk på...
...att uppdatera stadgarna på årsmötet!
På förbundsmötet i maj 2018 antogs en
förändring i Korpens normalstadgar
både för korpföreningar och ”annan till
Korpen ansluten förening”. I båda fallen
gäller det Kapitel 5, 4 §: Medlem som ej
har giltigt medlemskap anses ha begärt
sitt utträde ut föreningen.
Det är en liten men viktigt förändring.
Tidigare kunde inte en medlem skrivas
ut förrän efter två år. Tänk på att det ska
stå i kallelsen till årsmötet att styrelsen
föreslår en justering i stadgarna.

FÖRENINGSUTVECKLAREN
TIPSAR
Om din förening bedriver
idrottsverksamhet för barn och
ungdomar mellan 725 år kan
föreningen ansöka om LOKstöd.
Korpens föreningsutvecklare Paula
berättar mer om LOKstödet och
påminner om sista dag för ansökan.

PAULA TIPSAR

NYA SENIORBILDER I KORPENS
BILDBANK PÅ FLICKR
Erbjuder ni verksamhet riktad till
seniorer? För att hjälpa er med
marknadsföringen mot denna
målgrupp har vi tagit fram nya
seniorbilder. Alla bilder hittar du i
Korpens bildbank på flickr.

SE BILDERNA

NY RÅD OCH VÅRDTJÄNST
Från och med den 1 januari 2019 ingår
Råd och Vård för idrottsskador i
medlemsförsäkringen för alla
korpmedlemmar. 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.
LÄS MER

WEBBSEMINARIUM:
IDROTTSFÖRENINGEN SOM
ARBETSGIVARE
Tid: 7 februari kl. 14.00  ca 15.15
Ni som idrottsförening kan i vissa fall
behöva registrera er som
arbetsgivare och redovisa skatter och
avgifter när ni betalar ut ersättningar

WEBBSEMINARIUM:
IDROTTSFÖRENINGEN LÄMNAR
KONTROLLUPPGIFT
Tid: 17 januari kl. 13.00  ca 14.15
Du som är kassör eller ansvarig i en
idrottsförening ska varje år lämna
kontrolluppgifter för de idrottsutövare
eller övriga anställda som föreningen

till idrottsutövare eller andra anställda.
Från och med 2019 ska alla
arbetsgivare och utbetalare redovisa
löner, förmåner och skatteavdrag
m.m. månadsvis för varje anställd i
arbetsgivardeklarationen.

har betalat ut ersättning till. Från och
med 2019 ska alla arbetsgivare och
utbetalare redovisa löner, förmåner
och skatteavdrag med mera,
månadsvis för varje anställd i
arbetsgivardeklarationen.

Under detta webbseminarium ger vi
dig förutsättningar för att du ska
kunna göra rätt och svarar på dina
frågor.

Under detta webbseminarium ger vi
dig förutsättningar för att du ska
kunna göra rätt och svarar på dina
frågor.

ANMÄLAN OCH MER INFO

ANMÄLAN OCH MER INFO

info@korpen.se

Klicka här för att avregistrera dig från Korpnytt

Postman

