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

MILJONREGN ÖVER
KORPEN MATCHMAKER

LÄS MER OM PROJEKTBIDRAGET

"Tiden går fort när vi har roligt"
LÄS MER
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SE HIT TRÄNINGSANSVARIG!
Nu är det återigen dags att mötas, träna,
skratta och snacka
verksamhetsutveckling. Den årliga
mötesplatsen för träningsansvariga och
innovatörer, 1718 januari, innehåller
spännande föreläsningar, roliga
träningspass och tid för att testa nya
idéer.

VI SNYGGAR TILL KORPEN.SE
Korpen vill vara rätt i tiden och ett steg i
arbetet är att göra ett ordentligt omtag
av korpen.se! Så håll i dig för under
våren kommer det hända grejer på
hemsidan.

LÄS MER

KLART JAG SKA GÅ

SPÄNNANDE
PILOTPROJEKT
SÖKER FÖRENINGAR
Vi vet att våra nuvarande
medlemmar värvar nya
medlemmar till oss. Vi söker nu två
till tre korpföreningar som är
intresserade av att arbeta med
medlemsrelationen och
medlemsrekryteringen på ett nytt
sätt.
LÄS MER OM
PROJEKTET

GUIDA DIG RÄTT I KITDJUNGELN
Känner du att det skulle vara tryggt att ha
en hjälpreda tillhands när du ska arbeta i
KIT? Här hittar du som administratör och
lagledare flera bra och enkla manualer.

TILL MANUALERNA

MÅNADENS PODCAST
Poddar din förening? I Kil
släpps veckovis ett
rykande färskt
poddavsnitt.
Innebandyserien

MÄNNISKORNA
BAKOM ZOEZI
De flesta föreningar har
nu kommit i kontakt med
Korpens ITsystem KIT. Vi
har pratat med Zoezi,

SMYGPREMIÄR
Tycker du och din
förening att gåfotboll
låter spännande? Då
ska ni passa på att
tjuvkika på vårt material

sammanfattas,
omgångens dreamteam
tas ut och det snackas
upp inför helgens
matcher.

företaget bakom
systemet, för att ni ska få
chansen att lära känna
företaget lite bättre.

FÖRENINGSUTVECKLAREN
TIPSAR
Det är väldigt viktigt att styrelsen följer
upp verksamhetens ekonomiska
delar. Varför och hur kan ni tänka?
Föreningsutvecklaren Rikard
Aspegren berättar lite mer. Häng
med!

för att dra igång
aktiviteten. Vi avslöjar
också ett tillfälle där ni
kan passa på att testa
gåfotboll.

HALLÅ DÄR KORPEN KIL
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 Kil.

SE FILMEN

RIKARD TIPSAR

UTBILDNINGSTIPS
Häng på trenden med Moveoo, en
träningsmetod att ha glädje av. Ta
även chansen att bli tryggare i den
digitala världen genom
kostnadsfria och bra utbildningar
online. Innan du avslutar månadens
kunskapspåfyllning får du gärna
tycka till om våra Gröna och Sköna
utbildningar.
JAG VILL VETA MER

info@korpen.se

Klicka här för att avregistrera dig från Korpnytt

