Korpnytt oktober 2018

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

VARFÖR ÄR DET VIKTIGT ATT JOBBA
MED SITT VARUMÄRKE?

BLI VARUMÄRKESKLOKARE

"Vi vill samarbeta – inte konkurrera!"
LÄS MER

KORPNYTT OKTOBER 2018

FÖRENINGSUTVECKLAREN TIPSA
R
Vem bestämmer egentligen
medlemsavgiften och vem fattar beslut
om aktivitetsavgiftens storlek? De
frågorna svarar allas vår Christin
"Kickan" Lundqvist på frågorna här.
Häng med!

LÄRANDE OCH UTVECKLING
Känner du att din förening behöver
utvecklas? Har ni tid över för utbildning
som ett led i att utveckla er och
introducera nya och efterfrågade
aktiviteter?
Perfekt! Vi har listat några lärandetips!

TILL TIPSEN
CHRISTINS TIPS

FÖRDELAR MED KIT
KIT kan för några kännas lite knepigt att förstå sig på och komma igång
med. Hur får ni då igång den där KITpeppen i föreningen?
Tips! Börja med att gå igenom vår lista på fem bra grejer med KIT.
5 TIPS

SE ÖVER FÖRENINGENS FÖRSÄKRING
& SPARA TUSENLAPPAR
Att jämföra priser på försäkringar kan ni
som förening tjäna på. Vad ingår i RF:s
grundförsäkring och hur gjorde Korpen Gotland
när de förnyade sin försäkring? Vi har svaren!

JAG VILL VETA MER

MÅNADENS POD

Systrarna Kallur har
gått från elitidrottare till
motionärer. I jakten på
ett långsiktigt och roligt
motionerande testar
Jenny och Sanna nya
motionsformer varje
vecka.

IDROTTEN SOM
ARBETSGIVARE
Skatteverket bjuder in
till kostnadsfria
webbseminarier med
fokus på nya
regelverket för idrotten
som arbetsgivare.

NY MEDARBETARE

Pär Ånell är ny
föreningsutvecklare/
projektledare på
Korpen riks. Nyfiken
på vad Pärs uppdrag
kommer vara? Läs
intervjun.

SAVE THE DATE
TRÄNINGSANSVARIG
Motionstrender 2019,
inspirationsföreläsningar och arbete
med Korpens nygamla målgrupp
seniorer  hur låter det? Det och
mycket mer innehåller
träningsutvecklingsdagarna.

HALLÅ DÄR
KORPEN VALLENTUNA
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 Vallentuna.

JAG VILL VETA MER

SE FILMEN

SENIORER I FOKUS
I ÅRETS
IDROTTSFÖRENING
Visst finns det korpföreningar som
förtjänar att vinna Årets
Idrottsförening under Eldsjälsgalan
i mars 2019?
Dags att nominera!
TILL NOMINERINGEN

info@korpen.se

Klicka här för att avregistrera dig från Korpnytt

