Umeå Korpförening
Org.nr 894000-8322

Verksamhetsberättelse
Styrelsen och Verksamhetsansvarig för Umeå Korpförening avger härmed
verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 2018-01-01 – 2018-12-31.

Styrelsen
Styrelsen har under året konstituerat sig enligt följande:
Ordförande:

Kennet Bergqvist

Vice ordförande:

Linda Burén

Ledamöter:

Ewa Arnlund
Jan-Olof Sjöström
Malin Lindgren

Suppleanter:

Sandra Reinklou
Curt Wallmark

Under 2018 har styrelsen haft totalt sex protokollförda möten och ett konstituerande möte.
Kenneth Bergqvist tillträdde under året som ordförande.
Styrelsens arbete har handlat till största delen om effektivisering och omorganisering av
verksamheten. Ulrika Arnö har utsetts till verksamhetsansvarig och tidigare
verksamhetsansvarig Kim Boberg har utsetts till ansvarig för Blodomloppet och lagidrott.
Lotti Kung har anställts som gruppträningsansvarig och Stina Hildingsson har sagts upp på
grund av arbetsbrist.

Verksamheten
Medlemmar 2018
Under hösten 2018 var Korpen Umeå en av de första Korpföreningar som införde Korpens
nya medlems- och anmälningssystem (KIT) samtidigt som vårt förra administrationsverktyg,
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(Sportadmin) avvecklades. Systemskiftet har lett till mycket extraarbete, vilket inneburit att en
del annat fått lov att vänta. Det har varit en krävande omställning för både personal,
medlemmar och instruktörer bland annat på grund av att systemets barnsjukdomar.
Vad gäller antalet medlemmar finns oklarheter bland annat på grund av detta, men antalet
beräknas vara ca 1400. Att siffran skiljer sig så markant gentemot 2017 då antalet angavs vara
betydligt högre kan bero på att vi har tappat medlemmar men också på att siffran tagen från
Sportadmin angav alla registrerade medlemmar, vilket alltså inte innebär att alla dessa har
betalat medlemsavgiften. Antalet medlemmar behöver utredas närmare innan någon slutsats
kan dras.

Lagidrott
Under 2018 erbjöd föreningen verksamhet inom fotboll, innebandy, rinkbandy, bordtennis,
basket och dodgeball. Vi fick färre lag i seriespel vilket är en trend även i övriga
Korpföreningar. Under 2019 hoppas vi kunna hitta vägar att vända den i positiv riktning.
•
•
•
•

Fotboll: 52 lag, minskning med 14 lag.
Innebandy: 42 lag, samma antal som 2017
Rinkbandy: 7 lag, minskning med 1 lag.
Bordtennis: 9 lag, minskning med 1 lag

Basketträning har under året haft en trogen deltagargrupp. Dodgeballträning är en ny aktivitet
2018 som lockat ett tiotal återkommande utövare.

Gruppträning
Under andra delen av året lade vi stort fokus på att rekrytera nya instruktörer och att internt
utbilda och stärka både nya och befintliga instruktörer. Detta gav ett positivt resultat i form av
nio nya instruktörer.
Vattenträning: under hösten 2018 utökade vi från fem till sex pass. Majoriteten av
vattenträningsgrupperna har varit fullbokade.
Gruppträning: 17 pass i veckan

Korpen på jobbet
Marknadsföring och försäljning av Korpen Umeås hälsotjänster prioriterades bort under 2018
på grund av att det tillkom oförutsedda arbetsuppgifter med efterarbetet av Blodomloppet
2017, arbetet med helt ny arena Blodomloppet 2018 samt på grund av Korpens nya medlemsoch anmälningssystem. Exempel på sålda tjänster: Umeå Fritid köpte tjänsten ”Hyr en
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instruktör” en gång i veckan, Volvo köpte SHI internutbildning och Länsförsäkringar en
inspirationsföreläsning.

Projekt
Korpen framåt
Korpen Umeå startade under 2018 upp en heltäckande satsning för att omorganisera,
förändra och utveckla den befintliga verksamheten. I enlighet med Riksidrottsförbundets
strategi 2025 behöver vi anpassa oss till samhällsutvecklingen. Syftet är att modernisera och
utveckla verksamheten för att tillmötesgå de behov som finns för motion och rörelse idag. Vi
ser detta som en start på en långsiktig process med målet att utöka verksamheten, behålla
befintliga medlemmar och attrahera en yngre målgrupp. Som uppstart av projektet hade vi
en kick-off i augusti på Ulvön för Korpen Umeås personal och styrelse samt en representant
från Korpen riks. SISU och Korpen Riks är i högsta grad involverade i planeringsarbetet och
gick under 2018 in med medel för att täcka delar av satsningen.
Ung i Korpen
Syftet med detta projekt är att erbjuda daglediga ungdomar i 16 - 25 år möjlighet att sporta
och ha kul tillsammans med andra ungdomar i ett kravlöst sammanhang. Aktiviteten ägde till
största del rum på Nolia. Ungdomar i samma åldersgrupp har även kunnat söka medel ur vår
Korpenfond för att täcka medlems- och träningsavgift för deltagande i Korpens gruppträning
eller lagidrott.
Rörelse och hälsa för kvinnor.
I detta integrationsprojekt, finansierat av Länsstyrelsen och i samverkan av ett flertal aktörer,
erbjöds nyanlända kvinnor aktiviteter med målet att stärka dem såväl fysiskt som psykisk.
Lättgympa för kvinnor har varit i Klossens lokaler. Vi har också utbildat
vattenträningsinstruktörer inom projektets ramar samband med vattenträning för målgruppen.

Arrangemang
Blodomloppet
2018 genomfördes Blodomloppet i centrum på Skeppsbron för första gången. Arrangemanget
blev lyckat med större förtjänst än året tidigare. Att flytta från I20 till Skeppsbron var
krävande och medförde att personal, förtroendevalda och funktionärer fick kämpa hårt.
Totalt deltog 8100 deltagare och flera nya blodgivare rekryterades. Arrangemanget var
Norrlands största lopp sett till antalet deltagare.
Lilla Blodomloppet genomfördes också på Skeppsbron och var öppet för alla barn upp till 12
år. Tidigare har Lilla Blodomloppet enbart genomförts för vissa skolor.
3

Blodomloppet stämmer väl in på Korpens verksamhet både vad gäller Korpens ändamål och
verksamhetsidé. Arrangemanget har stor betydelse för vår ekonomi.

Kansli och Personal
Kim Boberg, tillsvidareanställning 100 %
Ulrika Arnö, tillsvidareanställning 100 %
Lotti Kung, tillsvidareanställning 100% (vikariat 180806-181031)
Ida Andersson, vikariat 180101-180929 100%
Annica Finth, allmän visstidsanställning 50 % 180101-180531
Stina Hildingsson sjukskriven Vt-18 tjänstledig Ht-18 75%

Styrelsen
Styrelsen vill tacka personal, ledare och funktionärer för ett väl utfört arbete. Stort tack för
året som varit!

Ordförande
Kennet Bergqvist

Vice ordförande
Linda Burén

Ledamot
Ewa Arnlund

Ledamot
Jan-Olof Sjöström

Ledamot
Malin Lindgren

Verksamhetsansvarig
Ulrika Arnö
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