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Vi hänger ihop i Korpen 

Föreningen Korpen Linköping är en del av en större rörelse. Vi är en medlemsförening i Korpen 

Svenska Motionsidrottsförbundet och ingår då också i den samlade idrottsrörelsen. Korpen 

Svenska Motionsidrottsförbundets strategi Fokus Korpen 2025 är vår och alla andra 



Korpföreningars gemensamma 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 förening Korpen Linköping inte ensamt rår över, utan det är våra 

gemensamma insatser i hela organisationen som kommer att vara avgörande.  

Hos Korpen 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 ser till att människor får möjlighet att förverkliga sina egna, sina vänners eller sina 

arbetskamraters motionsönskningar. Vi utvecklar, organiserar och sprider idrottsaktiviteter, 

anpassat efter önskemål och behov. Hos oss är det enkelt att börja motionera. Oavsett om en är 

nybörjare eller ”senbörjare”.  

 

 

Fokus Korpen 2025 – Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet gemensamma förändringsresa. 

 

  

 

Styrelsen/ordförandes ord 
 

Jag blickar tillbaka på verksamhetsåret 2021 och konstaterar att det varit svängigt och ovanligt. Kort sagt 

ett väldigt svårt år såväl för oss som för andra som sysslar med organiserad träning för medlemmar. 

Coronapandemin som drabbade oss redan 2020 vägrade släppa taget och det har påverkat vår 



verksamhet i allra högsta grad. Vi har tvingats att hålla våra gym helt eller delvis stängda, 

gruppverksamheterna har vi satt på paus eller genomfört med få deltagare och våra lagidrotter har fått 

ställa in stora delar av sitt seriespel. Som en följd av allt det här har vi förstås tappat en hel del 

medlemmar. 

Korpen Linköping har förändrats. De största anpassningarna fick vi förstås göra redan 2020, och 2021 

har allra mest handlat om att lära oss leva och arbeta efter de nya förutsättningar som covid har fört 

med sig. Vårt främsta mål har varit att hitta lösningar i de rådande omständigheterna för att 

verksamheten hela tiden ska vara så bra som möjligt för våra medlemmar. 

Styrelsen har under 2021 genomfört X planerade möten, men även många extrainsatta möten där vi 

tvingats ta snabba beslut utifrån de nya restriktioner och därmed nya situationer vi ställts inför och som 

påverkat vår möjlighet att driva verksamheten. Samtliga möten under året har skett digitalt via Teams. 

Så även mötesplats i maj, där vi deltog tillsammans med övriga Korpen föreningar i Sverige.  

Trots att verksamheten varit ansträngd och att vi inte kunnat erbjuda det vanliga utbudet av träning för 

våra medlemmar så ser årets ekonomi god ut. Mycket tack vare extra coronainsatser från staten och 

bidrag från Korpen Svenska Motionsidrottsförbund. 

Jag vill rikta ett extra stort tack till vår verksamhetsledare Åsa Hjärtstrand som har arbetat hårt för att 

söka och dra in dessa viktiga medel. 

Varm tack även till vår tålmodiga personal som inte haft lika mycket att göra som vanligt, men som ändå 

fortsatt att vara engagerad och proffsig i alla lägen. 

Till syvende och sist handlar det dock om våra medlemmar och till alla er som hållit ut, fortsatt träna och 

varit Korpen trogna trots att vi inte kunnat erbjuda er ens i närheten av de träningsmöjligheter vi brukar, 

vill jag sända mitt allra innerligaste tack.    

Nu ser vi fram emot ett nytt år med färre restriktioner och mycket mer träning.  

Väl mött i Korpens alla olika arenor! 

 

 

Mattias Flodström 

Ordförande Korpen Linköping 

 

 

 

  

 

Det här gjorde vi 2021 – våra aktiviteter 



Korpen Linköping är en ideell förening med säte i Linköping bildades 20 april 1945. 
 
Korpen Linköping är ägare till Korpen Collegium AB till 100% med en aktiepost av 100.000 kronor sedan 
1 september 2004, med säte i Mjärdevi. 
Korpen Collegium AB driver sportanläggning i Collegium för inomhusidrott i hallar samt gym och 
gruppträning. 
 
Idrottslyft 

Under 2021 har föreningen erhållit idrottslyft från både SF och DF/SISU. Vi har haft flera olika 

idrottslyftprojekt aktiva under verksamhetsåret.  

TIA – Alla platsar.  

Tidiga Insatser för Asylsökande är ett projektområde med medel från Länsstyrelsen i Östergötland. 

Korpen Linköping är projektägare för ett projekt där vi tillsammans med Korpen Motala & Korpen 

Norrköping ska skapa aktiviter via futsal, fotboll, gym - & gruppträning, familjedagar/aktivteter och 

kvinnogrupper  för personer som befinner sig i asylprocessen. Projektet syftar till att visa för deltagarna i 

projektet hur litet steget in i föreningslivet och hur enkelt det är skapa en meningsfull fritid via Korpens 

verksamheter.  

Arrangemang 

Under 2021 ställdes flera  arrangemang in , men ett antal kunde genomföras som Mjärdevistafetten och 

Sweden Floorball Cup. Korpen startade Mitt Everest i Vidingsjö 1 maj. Mitt Everest är en 

motionsutmaning som innebär att man ska bestiga Mount Everest under 6 månader.  

Anläggningar 

Korpen Hälsokullen – Saab 

Saab beslutade att stänga anläggningen under 10 månader utifrån Pandemin. Det innebar att vi endast 

erbjöd träning utomhus som ex utegym med möjlighet att använda skivstänger, viktskivor, kettel mm 

under lunchtid, gruppträning utomhus, löpskolning samt online träning. Korpen spelade in över 100 pass 

som var tillgänglig för alla som löst träningskort.  

Gruppträningsschemat startades med utomhusträning under sommaren, för att i oktober kunna starta 

upp inomhus med begränsat antal pass och deltagare. 

Vigören (idrottshall) 

I idrottshallen Vigören var stängd till slutet av september, därefter erbjöds endast ströbokningar. 

Övriga aktiviteter för medlemmarna på Hälsokullen 

Massage erbjöds under hela 2021 på Hälsokullen. 

US/ Klostergatan – Region Östergötland 

Under 2021 har vi erbjudit medlemmarna på US/KG ca 10 gruppträningspass/vecka. Vi har haft kurs i 

kundaliniyoga, kostadsfria gymintro med personlig tränare, samt olika prova på pass. Korpen spelade in 

över 100 pass som var tillgänglig för alla som löst träningskort.  



Massage erbjöds under hela 2021. 

100% ren hårdträning 

Korpen Linköping har under 2021 aktivt jobbat med policyn och det förebyggande arbetet mot doping. 

Under en höstvecka deltog vi i den nationella uppmärksamhetsveckan på temat, detta genom att vi 

genomförde tävlingar och marknadsföring av vårt arbete med att förebygga förekomsten av doping.   

Utbildningar – förtroendevalda, personal, domare & instruktörer 

Under 2021 har få utbildningar genomförts på grund av Covid-19.  

Gruppträning 

Den Bostadsnära träningen genomförs likt tidigare i samverkan med LGS. Verksamheten startades upp i 

januari och stängdes i mitten av mars på grund av Covid-19. Efter påsk så startades utomhus träning i ett 

antal bostadsområden. Under hösten erbjöds utomhusträning för alla seniorer på 3 platser. Övriga 

startade upp inomhus och i slutet av oktober stängdes verksamheten igen och då erbjöds 

utomhusträning på 3 platser. 

Extern gruppträning 

Gruppträningsverksamheten på företag/patientorganisationer har varit väldigt liten under 2021 utifrån 

rådande situation. 

Vattenträning 

Vi har erbjudit 10 pass/vecka  

En grupp invandrarkvinnor köper 1 pass per vecka. Denna har bedrivits i bassängen på von Dufva. Denna 

grupp avslutades i mitten av mars, och startades ej upp igen. Korpen har bedrivit 10 pass /vecka fördelat 

på följande 2 pooler: Von Duva och Hjulsbro. US bassängen har varit stängd under hela 2021. 

Korpidrott 

Under våren var seriespelet igång som vanligt. Fotbollen flyttades fram och startade först i slutet av juni. 

I juni genomfördes även tenniscupen tillsammans med LTK.  I september startades innebandy, volleyboll 

och bordtennis upp. Rinkbandyn startade i slutet av november. I december så genomfördes SFC utifrån 

de restriktioner som gällde med 19 lag dvs giltiga covid bevis.  

Nytt för 2021 är öppen Korpidrott, där vi startat upp både Pickleball och Futsal. 

Idrott   Antal lag  

Innebandy   20 

SFC   19 

Fotboll   26 

Rinkbandy   9 

Volleyboll   9 



Bordtennis   10 

Tennis   18 

Tips- & bingopromenader  

Digitala Tipspromenader i Vidingsjö och Ryd, men hjälp av bidrag från Linköpings Kommun. Denna 

verksamhet erbjöds varje vecka under 2021. Under hösten erbjöds även tipspromenader som kunde 

genomföras när och var som helst, men nya frågor varje vecka. 

 

Verksamheten i siffror  

Föreningen hade 3 222 betalande medlemmar. 

Föreningen genomförde 5 evenemang. 

Föreningen hade 2000 deltagare i evenemang/öppen verksamhet.  

Föreningen omsatte 7 692 364 kr. 

 

Sammansättning  

Styrelsen har bestått av: 

Ordförande: Mattias Flodström 

Kassör: Jan Carlsson 

Ledamot: Lisa Lindstrand 

Ledamot: Louise Lennersten 

Ledamot: Pierre Blesin 

Ledamot: Linda Karlsson 

Ledamot: Erik Johansson 

Styrelsen har haft 7 protokollförda sammanträden.  

 

Valberedningen har bestått av: 

Maria Gustafsson 

Markus Eriksson 

Revisorer: 

Robert Andersson 



 

 

 

Ekonomisk rapport  

Balansrapport                                                                     2021-

01-01—2021-12-31 
 

Tillgångar    
    

Andelar i koncernföretag  100 000 

Kundfordringar   442 453 

Fordringar hos koncernföretag 682 249 

Förutbetalda kost upplupna intäkter 369 600 

Kassa och bank         2 321 837 

Summa   3 916 139 

    

Eget Kapital och skulder   

Eget kapital 
förening   -1 491 383 

Årets resultat    -1 662 089 

Förskott från kunder  -39 205 

Leverantörskulder   -105 369 

Övriga skulder   -100 

Upplupna kostnader förinbet 
intäkter -617 993 

Summa   -3 916 139 

    

Årets resultat   0 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

Resultatrapport    

2020-01-01--2020-01-31   
    
    

Intäkter    
    

Medlemsavgifter   408 204 

Bidrag   2 685 895 

Nettoomsättning   4 493 169 

    

Summa   7 587 268 

    

Kostnader    

Föreningskostnader   -4 265 903 

Övriga externa kostnader  -1 451 419 

Personalkostnader   -207 857 

    

Summa   -5 925 179 

    
    

Årets resultat   1 662 089 

 

 

Under 2021 har Korpen Linköping sökt ett antal bidrag för att kompensera det tapp av intäkter 

som varit i samband med Covid-19. 

Korpen Linköping har fått bidrag från RF, RF-SISU Östergötland samt Linköpings kommun. 



 

 

 

 

 

 

Styrelsen   

 

 

……………………………………… ……………………………………………… 

Ordförande                                      Ledamot 

Mattias Flodström               Lisa Lindstrand 

 

 

……………………………………...  ………………………………………………. 

Ledamot                                          Ledamot 

Louise Lennersten              Pierre Blesin 

 

 

……………………………………..   ……………………………………………… 

Ledamot                Ledamot    

Jan Carlsson                Linda Karlsson 

 

…………………………………….. 

Ledamot 

Erik Johansson 

 



      

 


