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Underlag till styrelsens förslag om att ansluta Vän i Umeå till Korpen Svenska
Motionsidrottsförbundet

Bakgrund och syfte med dokumentet
Detta dokument beskriver innebörd och motiv till ett förslag att styrelsen för föreningen Vän i Umeå

har funderat på och utrett frågan föreningen skulle ansluta sig till “Korpen” och Riksidrottsförbundet.

Styrelsens behandling av frågan
Den 8 juni 2021 diskuterade och beslutade styrelsen att fortsätta processen för ansökan om

medlemskap i Korpen enligt nedanstående. Staffan fick i uppdrag att driva processen vidare till

styrelsemötet i september, bl.a vilka delar av vår verksamhet som skulle kunna ingå, hur stor del

administration skulle det innebära för personalen. ”

Den 9 nov beslutade styrelsen att utlysa ett stadgeenligt “extra årsmöte” den 12 dec med följande

ärenden på agenda  (utöver formalia):

● Ansökan om medlemskap i Korpen

● Reviderade stadgar

● IOP - ev beslut från Umeå kommun.

Styrelsen uppdrar åt ordföranden att ta fram förslag till årsmötet som innebär att föreningen Vän i

Umeå ansöker om medlemskap i Korpen, samt förslag till justerade stadgar med ett nytt formellt

administrativt föreningsnamn: Vän i Umeå IF (Inkluderande idrott och fritid).

Vid styrelsemötet den 30 nov beslutade styrelsen att föreslå förslag till reviderade stadgar för beslut

av årsmötet. Där förtydligades också bedömd innebörd för externa samarbeten främst studieförbund.

Vad är Korpen?
Det formella namnet är Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet och bildades 1945 och valdes in i

Riksidrottsförbundet 1976. Förbundet hette tidigare Svenska Korporationsidrottsförbundet, men

namnet ändrades 1989. Korpen är ett riksförbund som är uppbyggt av lokala föreningar (381 stycken

2011) runt om i landet.

Korpens verksamhetsidé är att det ska vara enkelt för människor att motionera och ha kul

tillsammans och “i Korpen möts du av glädje, gemenskap och alla är välkomna”. Utdrag ur stadgar:

Kapitel 1 Ändamål

1 § Korpen utvecklar, organiserar och sprider arbetsplatsanknuten idrott, hälsoinriktad motionsidrott

och rekreation.

Korpens verksamhet bedrivs främst i anslutning till arbetsplatser, bostadsområden och i andra

sammanslutningar (korporationer*). Korpen organiserar såväl individer som grupper.

2 § Korpen ska aktivt verka för en idrott fri från droger och doping.

https://sv.wikipedia.org/wiki/1945
https://sv.wikipedia.org/wiki/Riksidrottsf%C3%B6rbundet
https://sv.wikipedia.org/wiki/1976
https://sv.wikipedia.org/wiki/1989


Varför funderar vi på att ansluta Vän i Umeå till Korpen?
Det finns flera fördelar med att allmänt vara en del av en riksorganisation samt specifikt tillhörighet

till Korpen och Riksidrottsförbundet. Medlemskapet innebär ett antal för- och nackdelar:

Fördelar

● Gemensamma stödresurser för marknadsföring och informationsspridning om föreningen

och aktiviteter

● Projektmedel som dels är exklusiva för RF, dels innebär att vi prioriteras för andra

ansökningar (t.ex Statliga medel för friluftsliv)

● Konsultativt stöd via RF/SISU ,

● Försäkringsskydd till deltagare

● Utbildningar i t.ex. ledarskap

● IT-stöd  för medlemsregister, event, anmälan, betalningar. Där kan även registreras

personerna i systemet utan att kräva medlemskap. Det blir som ett verksamhetssystem.

Nackdelar

● Kostnader: 500 kr/år plus 50 kr/medlem för registrerade personer  i Vän i Umeå idrott

● Jobb med ansökan, extra årsmöte och stadgar före medlemskapet

● Viss formalia som att ändring av stadgar måste godkännas av Korpen

● Identitet som oberoende förening (?)

Exempel på erbjudanden från Korpen

Om vi har aktiva medlemmar mellan 13 och 25 år (eller vill rekrytera fler i den åldern) kan ni ta del av

Projektstöd Ungdomsidrott som just nu finns  i tre olika delar.

Korpen erbjuder ett koncept med transformerande ledarskap, som kallas det Gröna och sköna

ledarskapet. Där erbjuds ledarskapssamtal, just nu digitalt, men kan även komma till föreningarna.

Gemensamma mötesplatser och forum med föreningar från hela landet.

Blir nu all verksamhet i Vän i Umeå idrott och friluftsliv?
Styrelsen konstaterar efter samtal med Korpen att inte finns några krav eller konsekvenser för vår

verksamhet om vi själva inte vill ändra på något. Vi har idag ett antal idrotts- och friluftsaktiviteter

där vi kan välja att registrera medlemmar, aktivitet och deltagare i Korpen men det är heller inget

måste. Vi kan också välja att registrera alla andra aktiviteter om vi vill. En bild som beskriver

konceptet är att vi har en “idrottssektion” där vi bedriver idrott ansluten till Korpen.

I all extern kommunikation använder vi även fortsättningsvis enbart namnet Vän i Umeå även om det

finns ett längre administrativt och formellt namn “Vän i Umeå - Inkluderande Idrott och Fritid”

Påverkar en anslutning till Korpen och RF/SISU våra andra samarbeten?
Styrelsen bedömer att det inte kommer att innebära några nackdelar för externa samarbeten.

Gällande samarbeten med studieförbund så finns SISU som idrottsrörelsens idrottsförbund. Som

https://www.korpenintern.se/verksamhetsstod/Nyhetsbrev/
https://www.korpenintern.se/verksamhetsstod/Utbildning/gronochskon/
https://www.korpenintern.se/verksamhetsstod/Utbildning/gronochskon/


anslutna till Korpen erbjuds vi olika förmåner från SISU, men är samtidigt fullständigt fria att välja

samarbeten med andra studieförbund, att söka pengar och registrera aktiviteter och deltagare (enligt

SISU Västerbotten). Vi har även frågat studieförbundet Bilda om deras intresse och möjligheter till

samarbete om vi skulle ingå i Riksidrottsförbundet.

Vad skulle det betyda formellt och administrativt?
Lokala föreningar anslutna till Korpen har mycket varierande storlek och omfattning beträffande

organisation och verksamhetsform. Lokala anpassningar är därför vanliga och nödvändiga. Dessa ska

godkännas av Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet.

Vissa uppgifter krävs för att en lokal förening ska betraktas som juridisk person,:

• den lokala föreningens namn

• ändamål och verksamhetsområde

• medlemskap

• föreningens organisation och dess beslutsmässighet

• årsmöten – tid, kallelse och representation samt dagordning

• regler för stadgeändring och föreningens upplösning.

Föreningen är medlem i Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet och därigenom ansluten till

Riksidrottsförbundet. Föreningen tillhör specialdistriktsförbundet inom det geografiska område där

den är verksam.Föreningen är skyldig att följa ovan nämnda medlemsorganisationers stadgar,

tävlingsregler och beslut samt att ställa föreningens handlingar till förfogande för dessa.

Vad krävs av Vän i Umeå

Ansökan: https://www.rf.se/bidragochstod/bildaidrottsforening/ansokanommedlemskapisf

Administrativt namnbyte: Vän i Umeå IF (Inkluderande Idrott och Fritid)

Vi behöver inte ändra det namn vi använder utåt, inte heller logotype eller grafisk profil. Det ska

förstås på hemsida framgå att vi är anslutna till Korpen.

Reviderade stadgar - Se särskilt förslag.

Enligt RF:s bestämmelser måste det i namnet framgå att det bedrivs idrott i föreningen. Sedan ska

stadgarna “ligga i linje med” Korpens normalstadgar för ”annan till Korpen ansluten förening”. De

måste alltså inte vara identiska, men får heller inte vara alltför avvikande.

Beslut vid årsmöte där det i protokollet ska finnas beslut om att föreningen ansöker om medlemskap

samt att ni antagit nya stadgar och nytt namn.

Skatteverket och Bankgirot. Ändra namn hos Skatteverket. Säkerligen med protokoll även där. Även

meddela Bankgirot med nya stadgar. Vi behöver inte ett nytt organisationsnummer.

Två årsmöten

https://www.rf.se/bidragochstod/bildaidrottsforening/ansokanommedlemskapisf


Enligt våra stadgar krävs det två årsmötesbeslut för att ändra stadgar, varav minst ett ordinarie

årsmöte.

Hur ser processen och en tidsplan ut 2021-2022

9 nov Styrelsen beslutar om extra årsmöte, samt att föreslå ändrade stadgar och ansökan

30 nov  Extra styrelsemöte där styrelsen beslutade att föreslå dessa reviderade stadgar till årsmötet

12 dec Extra årsmöte

Mars Ordinarie årsmöte

Mars Ansökan till Korpen och RF

Apr Medlemskap godkänt och beslutat


