Korpnytt mars 2019

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

Stort intresse för Korpens Mötesplats!
Den 1012 maj är det dags för vår mötesplats ute på Bosön.
Deltagarintresset har varit stort och mötesplatsen är snart full,
så om du inte anmält dig är det dags att göra det nu!
TILL ANMÄLAN

"50lappen och demokrati"
LÄS MER

KORPNYTT MARS 2019

VI SÖKER PILOTFÖRENINGAR TILL
KORPEN MATCHMAKER
Korpen Matchmaker är det nya sättet att
spela matcher och räkna resultat. Med
projektet Korpen Matchmaker vill vi möta
behovet av att utövaren själv ska kunna
styra hur aktiva de vill vara. Genom att

SNART ÄR DET VÄRLDSPREMIÄR
FÖR MOTIONSPODDEN
Korpen startar Motionspodden – en
välljudande arena för allt som har att
göra med motionsidrott.
I Motionspodden kommer du kunna höra
berättelser, intervjuer och debatter. Vi

styra hur aktiva de vill vara. Genom att
utveckla en ny teknisk plattform med ett
gamificationtänk så ska vi möjliggöra
just detta!
Nu har projektet tagit fart och vi behöver
pilotföreningar som ska vara med och
tycka till under projektets gång!

berättelser, intervjuer och debatter. Vi
kommer att varva det allvarsamma med
det lättsamt humoristiska. Du följer vår
nya podd där poddar finns, exempelvis
Spotify.
Har du tips om innehåll: mejla
magnus.dahlberg@korpen.se

JAG VILL VETA MER
TILL MOTIONSPODDEN

KIT  ENKÄT &
UPPDATERINGAR
Den 8 mars skickades en enkät ut
till alla föreningar. Enkäten handlar
om Korpens ITsystem KIT där
syftet är att era kloka svar ska
hjälpa till i den fortsatta
utvecklingen av systemet. Alla svar
är viktiga  både från er föreningar
som redan använder KIT, men
även från den förening som ännu
inte kommit igång med systemet.
Har ni inte fått enkäten via mail så
går det bra att svara via vår öppna
länk. Vi har också sammanställt en
sida med information kring viktiga
KIThändelser under våren 2019.
TILL ENKÄTEN

SÅ MARKNADSFÖR NI VÅRENS
FOTBOLLSSÄSONG
En ny säsong med korpfotboll är här! Här får din förening lite
tips och råd om hur ni kan tänka när ni marknadsför er
kommande fotbollssäsong samt vad vi gör från centralt håll.
LÄS MER

GRÖNA OCH SKÖNA
UTBILDNINGAR

Vill din förening få ett
grönare och skönare
ledarskap i
verksamheten så kan
utbildningen i Korpens
gröna och sköna
ledarskap vara något
att anmäla intresse för.
Vill ni gå en baskurs i

SKAPA INTÄKTER TILL
FÖRENINGEN
Genom Folkspels
produkter har din
förening möjlighet att
skapa ett bra
inkomstsflöde till
föreningen. Folkspels
regionsäljare hjälper dig
att lägga upp en säljplan
för föreningen av deras
produkter BingoLotto,
Sverigelotten,

HALLÅ DÄR KORPEN
ÖSTERGÖTLAND
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 Östergötland
som vi träffade under en
utbildningsdag i IT
systemet KIT. Kolla in

ledarskap vara något
att anmäla intresse för.
Vill ni gå en baskurs i
gruppträning så finns
det tillfällen för det
under våren. Få
inspiration här för att
fylla på
kunskapsbanken.

att lägga upp en säljplan
för föreningen av deras
produkter BingoLotto,
Sverigelotten,
BingoLottos julkalender
samt BingoLotto
prenumeration. Räkna
enkelt ut vad föreningen
kan tjäna på ett år.

HAR DIN FÖRENING OMBUD TILL
SDFÅRSMÖTET?
Specialdistriktsförbunden (SDF:en)
har sina respektive årsmöten i
mars/april. På föreningarnas
årsmöten ska ombud till Korpens
SDF utses. Det är vanligt att årsmötet
ger föreningens styrelse i uppdrag att
utse ombuden. Kallelse till de flesta
SDF:ens årsmöten har i dagsläget
skickats ut (per mail). Vi har listat
datumen för de olika länen så att ni
inte rikserar att missa just ert
årsmöte.

Korpen Östergötland
som vi träffade under en
utbildningsdag i IT
systemet KIT. Kolla in
filmen för att se vad som
hände i Idrotten Hus i
Linköping.

FOLKSAM SÄNKER
FÖRSÄKRINGSPRISET FÖR
BYGGNADER
Som medlem i ett av RF:s förbund
kan er förening teckna RF:s
Kompletteringsförsäkring. Den
försäkrar bland annat era byggnader,
idrottsredskap och teknisk utrustning.
Nu sänker Folksam premien med 20
procent på den del av försäkringen
som täcker byggnader. Ring Folksam
företagssupport på 08772 86 35
eller mejla foretag@folksam.se så får
du veta vad just ert pris blir.

LÄS MER
LÄS MER

TRÄNINGSRESA FÖR ALLA
Korpen anordnar för fjärde året i
rad en träningsresa till Portugal.
Nytt för i år är att det finns tre
boendealternativ i olika
prisklasser. Träningen speglar
som vanligt Korpens breda utbud
med olika racketsporter, volleyboll
och dodgeball på stranden samt
racketlon och fotbollsturnering.
Vår samarbetspartner Springtime
står för all aktivitet utan boll. Boka
innan 31 mars så får du 750
kronor per person i boka tidigt
rabatt. Ange kod: SPRINGTIME
vid bokning*
*Gäller boende på Yellow Hotel och The Prime Energize.

BOKA TIDIGTRABATT

info@korpen.se

Klicka här för att avregistrera dig från Korpnytt

Postman

