Korpnytt februari 2019

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

Visst ses vi på Bosön 1012 maj?

TILL ANMÄLAN

"Verksamhetsutveckla mot framtiden"
EVA BERÄTTAR OM MÖTESPLATSEN

KORPNYTT FEBRUARI 2019

UTBILDA DIG MOT FRAMTIDEN!
Utveckla ditt normkritiska beteende och
få koll på vad som händer inom den
idrottspolitiska världen genom RF:s och
SISU:s poddar och webbutbildningar. Till

HEJ FRÅN FÖRBUNDSSTYRELSEN!
Korpens förbundsstyrelse har nu haft
årets första styrelsemöte. Det viktigaste
på agendan denna gång var att
färdigställa remissvaren till

dig som arbetsgivare har vi tips på hur
du kan fortbilda dig inom ledarskap. För
alla ledare kanske en grundläggande
kurs i skadehantering kan vara
intressant eller varför inte gå en Moveoo
utbildning, nu med riktigt bra korprabatt.

Riksidrottsförbundet gällande de beslut
som ska tas vid Riksidrottsmötet i maj
2019. RIM är ett forum där
representanter från RF:s 71
medlemsförbund samlas för att
diskutera och fatta viktiga beslut om
svensk idrotts framtid.

TILL UTBILDNINGARNA
JAG VILL VETA MER

KIT PRATAR MED
IDROTTONLINE
KIT, Korpens ITsystem, har en
integration med IdrottOnline som
gör att du bara med några
knapptryckningar kan föra över alla
aktiviteter från KIT direkt till
IdrottOnline. Det här innebär att du
enkelt kan skicka in din LOK
stödsansökan via IdrottOnline.
Vill du veta hur du gör de rätta
inställningarna i IdrottOnline och
KIT så att integrationen fungerar?
KLART JAG VILL

Nya marknadsföringsfilmer
Vi är stola över vårt stora utbud av motionsformer! För att sprida
budskapet om Korpens bredd finns det två sprillans nya filmer, en om
gåfotboll och en om Korpens seniorverksamhet.
Att sprida filmerna online är lätt! Klicka på playknappen så att filmen
startar, klicka sedan på Youtubeikonen, kopiera webbadressen och
klistra in koden i vald kanal. Volia  fram med popcornen!
SE FILMERNA

KORPENS
ANTIDOPINGPOLICY
Korpen följer Idrottens
antidopingreglemente
och dess beslutsordning
gällande dopingärenden.
Korpens
antidopingprogram med
handlingsplan togs fram
hösten 2018 och den
finns tillgänlig för er
föreningar att hämta hem
och använda er av.

VI SÖKER "HALLÅ DÄR
FÖRENINGAR"
I tidigare Korpnytt har vi
varje månad presenterat
en korpförening med en
filmhälsning. Ett perfekt
sätt att visa andra vad
just er förening gör. Ta
chansen och
marknadsför er i framtida
Korpnytt. Hör av er till
camilla.waltin@korpen.se
vid intresse så berättar

SÖK LOKSTÖD
SENAST 25 FEBRUARI!
Ett av de största
ekonomiska stöden till
idrotten är LOKstödet.
Det finns två olika former
av LOKstöd, ett statligt
och ett kommunalt. LOK
stödet är avsett att
stödja verksamhet i er
förening för personer 7–
25 år. Ansökan för
hösten 2018 (dvs

hon mer!

LAGIDROTTSUTVECKLING &
UTBILDNING I KITLAGIDROTT
Vi har inlett utvecklingsresan Fokus
Korpen 2025. Ett steg i det är att
utveckla och förädla lagidrotten inom
Korpen.
Under två dagar i mars bjuder vi in till
workshop, och erfarenhetsutbyte
kring lagidrott, med fokus på
innebandy och fotboll. Dessutom
kommer vi att utbilda i
lagidrottsdelarna i KIT.

aktiviteter bedrivna 1 juli
 31 dec) ska vara
inskickat senast den 25
februari 2019.

INTEGRATIONSCUP MED
VMSTATUS!
Korpen Stockholm har återigen
arrangerat Världsmästerskapet. En
manifestation i form av en fotbollscup
för människors rätt att integreras i det
svenska samhället där nyanlända och
asylsökande spelar fotboll
tillsammans med befintliga korplag.
Lyssna på podden med volontären
Khrosh Nori och Korpens Stockholms
Mican FranckeRydén.
LYSSNA PÅ PODDEN

JAG VILL GÅ

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.

info@korpen.se
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