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Verksamhetsplan 2019
Vi hänger ihop i Korpen
Vår strategi Fokus Korpen 2025 bygger på insikten om att det krävs en palett av olika
arbetssätt där alla samverkar strategiskt för att nå målen. Dessa mål omfattar en utveckling som Korpen Västerbotten inte ensamt rår över, utan det är våra gemensamma
insatser i hela organisationen som kommer att vara avgörande. För att lyckas skapa en
rörelse i rörelsen behöver alltså så många som möjligt dra åt samma håll. Detta betyder
inte att alla behöver göra lika. Det betyder dock att alla, utifrån sina förutsättningar,
behöver ta ansvar för att omsätta Fokus Korpen 2025 till egna verksamhetsplaner.

VERKSAMHETSPLAN 2019

VERKSAMHETSINRIKTNING 2019-2020

STRATEGI FOKUS KORPEN 2025

KORPENS STADGAR, POLICYS OCH ANDRA FÖRBUNDSMÖTESBESLUT

RFs STADGAR, STRATEGI 2025 OCH ANDRA RIKSIDROTTSMÖTESBESLUT
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Så här jobbar vi!

1. Vårt uppdrag
Korpen Västerbotten finns för att främja rörelsens och medlemmarnas gemensamma
intressen och för att förvalta Korpens idé. Att leda, driva på och samordna vårt gemensamma utvecklingsarbete utifrån ett regionalt perspektiv i linje med de gemensamma
beslut vi fattar i demokratisk ordning, är ett av våra viktigaste verksamhetsområden.
Vi finns också till för att stödja våra föreningar att göra det enkelt för sina medlemmar
att motionera och ha kul tillsammans!

2. Våra aktiviteter
En av våra viktigaste uppgifter är att arrangera mötesplatser för att skapa dialog och
sprida erfarenheter mellan föreningarna. Vi tror på att lära av andra och varandra! Vi
representerar också föreningarna gentemot distriktsidrottsförbundet (DF) och andra
organisationer i länet/regionen.
Vi ansvarar även för att på uppdrag av våra lokala föreningar söka bidrag från DF
samt arbeta för att bidragen från landsting och regioner ska öka. I vårt
kommunikationsuppdrag ingår också att skydda och utveckla Korpen som
varumärke och att driva påverkansarbete kring Korpens roll i samhället utifrån ett
regional perspektiv.
Dessutom kan SDF få uppdrag av föreningarna och Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet. Specialdistriktsförbundet ska på föreningarnas uppdrag företräda dessa
gentemot läns/regionsorgan och distriktsidrottsförbund.
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3. Våra resurser
Vår verksamhet finansieras främst genom bidrag från DF;et. En ovärderlig resurs i vår
verksamhet är också det ideella arbete som vår SDF-styrelse bidrar med.

4. Våra föreningar
Alla föreningar i Korpen är geografsikt placerade i ett SDF-område. Korpen Västerbotten
ska företräda och stödja föreningar i Västerbottens län.

5. Vår värdegrund
Glädje
Det finns två sätt att se på rörelseglädjen vi delar. Ett är glädjen att röra på kroppen. Att
frigöra energi tillsammans med andra. Ett annat är möjligheten att vara med och påverka en rörelse som Korpen. Oavsett om du är deltagare, ledare eller arbetar i en styrelse.
Det är helt enkelt roligare att göra saker tillsammans. Extra roligt i Korpen.
Gemenskap
Det är när vi möts som bra saker händer. Korpen har formats och utvecklats tack vare
kreativa möten där idéer skapats, broar byggts och framtiden stakats ut. Som medlem
och ledare i Korpen har du bidragit genom att vara en del i ett större sammanhang.
Alla är välkomna
Men det är inte självklart att alla känner sig delaktiga. Därför är det viktigt att arbeta
med att fånga upp små och stora insatser i föreningen – uppmuntra och dela dem med
andra. På så sätt skapar vi en positiv atmosfär, och på längre sikt en vilja och stolthet
att vara del i gemenskapen. Hos oss är motion viktigare än tävling.
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Prioriterade insatser
Korpens gemensamt beslutade verksamhetsinriktning 2018-2020 innehåller ett
antal prioriterade insatser. Med utgångspunkt från dessa kommer vi att genomföra
följande insatser:
- Positionera Korpen genom offensiv opinionsbildning. Korpen ska ”äga” motion och
motions- och breddidrott. Vi är en roligare rörelse som gör allt möjligt!
- Korpen Västerbotten deltar aktivt på årsmöten och möten som distriktsidrottsförbundet sammankallar till under perioden.
- Erbjuda stöd och rådgivning till våra föreningar. I stödet ingår att vid behov bistå
föreningarna med praktiskt stöd såsom att medverka vid kommunbesök, bidra i
ledarrekryteringen, ekonomihantering med mera. Under året kommer Korpen
Västerbotten bjuda in till minst en mötesplats för att skapa dialog och sprida
erfarenheter mellan föreningarna samt hålla årsmöte.
- Fördjupa samverkan med distriktsidrottsförbundet genom en kontinuerlig och bra
dialog med idrottskonsulenterna.
- Stärka Korpens gröna och sköna ledarskap genom att i samarbete med idrottskonsulenter arrangera en regional utbildning för föreningsledare och vid behov
tillhandahålla kunskap, stöd och verktyg.
- Ett antal föreningar har inkluderingsprojekt inom området Alla är välkomna – Alla
platsar. De har som mål att utveckla samarbeten som främjar kunskapsutveckling så
att våra föreningar blir en självklar och trygg väg in i idrotten och föreningslivet. Föreningarna har behov av att utveckla verksamheten och veta vilket stöd de kan få från
Korpen Västerbotten och Västerbottens Idrottsförbund. Vi har som mål att säkerställa
att berörda föreningar har kännedom om att de kan få detta stöd och att de vet vem de
ska vända sig till. Det är också en stor fördel om de känner till vilka andra föreningar i
distriktet som har samma typ av projekt för att skapa givande nätverk.
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Svensk idrott förändras
– och Korpen med den!
Hos oss är det roligare, enklare och mer tillgängligt att motionera tillsammans hela livet.
Med förändringsresan Fokus Korpen 2025 bidrar vi till idrottsrörelsens gemensamma
mål – en motionsidrottsrörelse där alla platsar. Korpen har en viktig roll i arbetet.

Ekonomi och budget
Styrelsen i Korpen Västerbotten administrerar och ansvarar för ekonomin inom ramen
för budget eller styrelsens beslut.

Budget 2019
Intäkter
Västerbottens idrottsförbund (VIF)
Lokala föreningar

35 000 kr
15 000 kr

Summa

50 000 kr

Kostnader
Föreningsbesök
Kontorsmaterial, bank mm
Årsmöte
Styrelsemöten (telefonmöten, fika etc)
Oförutsett, bidrag m.m.
Förbundsmötet
Summa utgifter

Korpen Västerbotten
Ytterbodafjärden 61, 918 32 Sävar,
carin.nilsson@umea.se Tel. 070-681 37 53

10 000 kr
10 000 kr
10 000 kr
10 000 kr
20 000 kr
9 000 kr
69 000 kr

