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Vi hänger ihop i Korpen
Föreningen Korpen Lund 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 föreningen 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”.

Det här vårt uppdrag
Korpen Lunds Motionsidrottsförenings uppdrag är att verka för ett allmänt utövande av
motionsidrottsverksamhet byggd på värdegemenskap och livskvalitet och utan inslag av
elittänkande, utslagning och kommersialisering bland allmänheten. Vi vill främja korpidrotten
genom att på arbetsplatser, i bostadsområden och i olika målgrupper, sprida upplysning om
korpidrottens verksamhet och inriktning.
För att uppnå detta behöver vi även verka för nyrekrytering, utbildning och uppföljning av
ledare på alla nivåer inom korpidrottsrörelsen. Samt att hitta samarbeten med övriga

folkrörelser, myndigheter och näringsliv, utan att det medför att korpidrottsrörelsen kommer i
beroendeställning. Vi vill motarbeta sådana inslag som försvårar och kan äventyra
idrottsrörelsens ställning som fri och oberoende folkrörelse.

Det här 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 påver-ka 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.

Det här vill vi uppnå – våra mål med året
Föreningen har som mål under det kommande året att bibehålla de verksamheter
som redan finns med ökat deltagarantal. Samt att arbeta med skapande och
genomlysning av rutiner i verksamhet för att skapa en god arbetsmiljö för
engagerade och anställda.

Så här gör vi – våra aktiviteter
Föreningen ska genomföra följande aktiviteter under verksamhetsåret:
 Kurser under vår-och höst i vattengymnastik.
 Seriespel i fotboll under vår och höst.
 Seriespel i innebandy under vinter och vår.
 Seriespel i boule under vår och höst.
 Boule cuperna: Neverscupen, Vår cupen och Bil-boulen.
 Öppen verksamhet i boule under sommaren.
Vid möjlighet ska följande aktiviteter prioriteras att genomföra:
 Fotbolls cup i vinter.
 Innebandy cup i sommar.
 Boule cupen Lund 1000.

Våra resurser - budget
INTÄKTER (KR)
Medlemsavgifter
Kommunalt bidrag
LOK-stöd
Vattengympa
Boule
Innebandy
Fotboll
Lönestöd
Totalt

210 000
11 000
20 000
180 000
8 000
40 000
165 000
115 000
749 000

KOSTNADER (KR)
Föreningsavgifter
Vattengympa
Boule
Innebandy
Fotboll
Lön ledare/domare
Lön kansli
Arvode Revisorer
Arbetsgivaravgifter
Försäkring/pension
Hyra kansli
Utbildningar
Resekostnader
Ekonomihantering
Mobiltelefon
Porto
Kontorsmaterial
Möteskostnader

35 000
105 000
4 000
25 000
45 000
135 000
250 000
4 000
117 000
8 000
31 000
5 000
2 000
6 000
7 500
1 000
3 000
1 000

Totalt
Förväntat resultat

784 500
- 35 500

