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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.

Ett nytt spännande korpår väntar
Nu är vi redan halvvägs in i januari och
vi hoppas att ni hunnit ladda
batterierna ordentligt under
julledigheten. Vi har längtat efter det
här året. 2018 kommer, precis som
tidigare år, bjuda på flera givande
möten där vi tillsammans kommer se till
att organisationen tar ett stort kliv
framåt inom svensk idrott.
Läs blogginlägget

Tyck till om remissen
Här har du förbundsstyrelsens förslag
till strategi för ett starkare Korpen i
framtiden. Förslaget, som nu går ut på
remiss till och med 28 februari, är
resultatet av ett års intensivt arbete
där många medlemmar engagerat sig
på olika sätt.
Till enkäten, poddar och mer info

Nedräkningen har börjat
mötesplats & förbundsmöte i maj
Anmälan öppnar 28 februari och det är
först till kvarn som gäller. Förutom för
dig som är ombud, då har du ända till
27 april på dig. En angelägen fråga att
ställa sig just nu är: vem ska åka som
ombud till förbundsmötet och hur går
det egentligen till att bli vald som
ombud?
Läs mer

Kom igång med KIT  utbildningar
och hjälpredor
För att ni ska komma igång med det
nya systemet på ett smidigt sätt har vi
tagit fram guider och planerat in flera
KITutbildningar runt om i landet. Så
kolla in listan över utbildningarna för
KIT och vårens regionala
mötesplatser. När ses vi?
Kolla in här

Marknadsföringsmaterial KIT 
filmer
När ni registrerat er i det nya systemet

När ni registrerat er i det nya systemet
är det hög tid att börja informera och
kommunicera ut KIT till era medlemmar.
Förutom bilder och färdig copy så finns
det nu två nya filmer att lägga upp på
hemsidan eller i sociala medier.
Se filmerna

Verksamhetsutvecklare/
föreningscoach sökes
Korpen riks söker just nu en
verksamhetsutvecklare/föreningscoach
med placering på Korpens centrala
kansli i Stockholm. Tjänsten passar dig
som brinner för att utveckla både
lokala föreningar och människor i en av
Sveriges största idrottsrörelser.
Läs mer om tjänsten

Dags att skicka in årsrapporten
I början av ett nytt år är det tid för att
summera året som har gått. Det är ett
sätt att följa utvecklingen samtidigt
som det är ett viktigt underlag för vår
verksamhetsberättelse och vår rapport
till RF. Rapporten vill vi ha senast den
15 februari.
Till instruktioner för årsrapporten

Facebooksidor för Nätverk Korpen
och Fokus Korpen 2025
Nu finns 2 nya Facebooksidor, Nätverk
Korpen och Fokus Korpen 2025.
Genom att skapa ämnessidor hoppas
vi att det ska bli ett tydligare flöde
kring vad som just nu är relevant att
diskutera, fundera och dela sina tankar
om.
Läs mer och följ Facebooksidorna

Adressändring för fakturor
I samarbete med PwC inför vi på
Korpen Riks fakturaskanning via en
fakturaskanningscentral och i samband
med det byter vi fakturaadress.
Införandet av fakturaskanningen
innebär några förändringar som är bra
att ha koll på.
Till de nya adresserna

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

