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Korpen Stockholms Motionsidrottsförening
Styrelsen för Korpen Stockholms motionsidrottsförening överlämnar härmed sin berättelse för
verksamhetsåret 2018.

Årsmöte
Föreningens ordinarie årsmöte hölls 2018-03-15, klockan 18.00 i Idrottens hus, Skansbrogatan 7,
Stockholm.

Styrelse
Styrelsen har haft 8 styrelsesammanträden, 8 beredningsmöten samt 6 Konferensdagar samt deltagit
på olika mötesplatser.
Ordförande
Gunilla Lindström
Vice ordförande
Tony Nilsson
Kassör
William Pyk
Ledamot
Leif Blom
Ledamot
Nicklas Stålnacke
Ledamot
Anette Karlsson
Ledamot
Karin Jansson
Suppleant
Karl Josephsson
Suppleant
Åsa Hargsten

Revisorer
Auktoriserad revisor
Auktoriserad revisorssuppleant
Verksamhetsrevisor
Verksamhetsrevisorsuppleant

Johan Rönnkvist, PwC
Jesper Fagerberg, PwC
Bo Irsten
Patrik Simonsson

Valberedning
Ordförande
Ledamot
Ledamot

Kjell-Åke Carlanius
Jan Hibell
Jessica Nilsson

Kansli
Verksamhetschef
Projektledare
Gruppträning/Projektansvar
Gruppträning/ Projektansvar
Projektledare
Idrottskonsulent/Projekt
Ekonomi
Idrottskonsulent
Idrottskonsulent/Event
Samarbetspartners/Event
Idrottskonsulent /IT/kommunikation
Ekonomiassistent
Anläggning SAAB
Instruktör SAAB
Idrottskonsulent
Idrottskonsulent
Idrottskonsulent
Idrottskonsulent

Patrice Nilsson
Jennie Selerud
Lisa Lennartsdotter Ermann (Tjänstledig 1 september- 31
december 2018)
Sara Norrman Lundberg (Tjänstledig för studier)
Klara Hörnqvist (Föräldraledig t.o.m. augusti 2018)
Henrik Teljfors (Tjänstledig fr.o.m. oktober 2018)
Sebastian Jonsson
Mattias Drotz
Julia Allansson
Tony Gren (t.o.m. 15 juni 2018)
David Eriksson
Åsa Mogren (Behovsanställd)
Tommy Roos
Caroline Pietikäinen (vikarie för Klara Hörnqvist t.o.m. juni
2018)
Jonas Stenberg
Laura Rapp (fr.o.m. september 2018)
Pontus Cristvall (fr.o.m. september 2018)
Micaela Francke Rydén (fr.o.m. september 2018)
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Påföljdskommittén
Samtliga idrotters bestraffnings- och tävlingsärenden har handlagts av påföljdskommittén.
Påföljdskommittén har haft 14 (16) protokollförda möten och har behandlat 107 (70)
bestraffningsärenden och 28 (25) tävlingsärenden.
Ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Sekreterare

Urban Bendtz
Per Sundin
Jan Hibell
Jessica Nilsson
Henrik Teljfors (fr.o.m. oktober 2018)
Julia Allansson, Jonas Stenberg, Laura Rapp

Bordtenniskommittén
Bordtenniskommittén har haft fyra protokollförda möten.
Ordförande
Tomas Helmfridsson
Ledamot
Niklas Holmgren
Ledamot
Mikael Strömvall
Adjungerad
Mattias Drotz

Fotbollskommittén
Fotbollskommittén har haft ett protokollfört möte under året
Ordförande
Emilia Klitz
Ledamot
Leif Blom
Ledamot
Jan Danielsen
Ledamot
Eskander Valestany
Ledamot
Caroline Erkers
Ledamot
Jannis Gatzacis
Adjungerad
Jonas Stenberg

Innebandykommittén
Innebandykommittén har haft tre protokollförda möten.
Ordförande
Hans Nirstedt
Ledamot
Jonas Medin
Ledamot
Aino Leinonen
Adjungerad
Mattias Drotz

Mångfaldskommittén
Mångfaldskommittén har omvandlats till en mångfaldsgrupp.
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Inledning
Sista året på vår utvecklingsresa i det rikstäckande föreningsutvecklingsarbetet är genomfört. Parallellt
med detta har vi också medverkat till att arbeta fram Fokus Korpen 2025. Korpen Stockholms styrelse
och personal har aktivt medverkat i de dialogmöten Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet bjudit in
till. På dessa mötesplatser har Korpens framtida verksamhetsinriktning behandlats. Under året har vi
också haft en aktiv roll i arbetet och utvecklingen av Korpens gemensamma kommunikations- och
medlemssystem, KIT. Systemet hjälper oss att ha uppdaterat medlemsregister och gör det enklare för
oss att kommunicera med våra medlemmar. Allt sköts nu enligt den nya dataskyddförordningen, GDPR,
och ligger i linje med vår integritetsskyddpolicy.
Styrelse och personal har fördjupat sig i Korpens
värdegrunds- och ledarskapsutbildning, Det gröna och
sköna ledarskapet. Vi har också genomfört en
verksamhetsplaneringskonferens i oktober med
processledning av Stina Gällroos från Stockholms
idrotten. Personalen har utbildats i Kärnkvaliteter – en
väg till självkännedom och Jungs Type Index- (JTI) för
att lära oss mer om oss själva och varandra och på så
sätt bli ett bättre team.
Medlemsantalet uppgick till ca 19 873 (23 399) varav kvinnor: 3 175 (3 951) st. och män: 16 698 (19
448) st. Medlemmar mellan 0–25 år var 4 800 (4 939). Föreningens 289 (341) ideella ledare har
tillsammans med de 18 (15) anställda arbetat efter vår verksamhetsidé, Korpen gör det enkelt för
människor att sporta och har kul tillsammans och värdegrunden, glädje, gemenskap och alla är
välkomna!
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Samarbetspartners
Under året har David tagit över arbetet med samarbetspartners då Tony valde att lämna Korpen
Stockholm innan sommaren. Fokus har från sommaren och framåt varit att behålla den relation vi har
med våra befintliga partners Intersport, Nike, TTEX och Hallmans.nu. Vi blir ständigt uppvaktade av
mindre aktörer, främst inom retail, som vill inleda samarbeten med oss.
Avtalet med Intersport och Nike löper ut i april 2019 och en dialog om en eventuell förlängning har
påbörjats där alla parter har intentionen att förlänga. Under slutet på 2018 blev vi dock kontaktade av
Tifosi som har lämnat ett konkurrerande förslag. Ett slutligt beslut om vilka vi skriver avtal med fattas i
februari 2019.
Avtalet med TTEX löper på till 2019-12-31 och avtalet med Hallmans.nu löper på till 2019-05-01. Avtalet
behöver innan dess utvärderas och förnyas.

Kommunikation
Arbetet med kommunikationsgruppen har fortsatt under 2018. På grund av personalomsättningen har
medlemmarna i kommunikationsgruppen bytts ut under året och består just nu av David, Mican och
Pontus. Det har varit en positiv förändring att byta personer i gruppen då det har kommit in nya idéer
och kunskap. Mycket av det operativa arbetet har under hösten hamnat på David men i takt med att
Mican och Pontus kommit in i arbetet och bildat sig en bättre koll på föreningen har arbetsuppgifterna
fördelats ut på hela gruppen.
Under året har vi skickat ut fyra nyhetsbrev, 81 mailutskick via Postman (främst inbjudningar), publicerat
70 annonser på Facebook, skapat affischer till gruppträning och träningar inför terminsstart samt ökat
aktiviteten på Instagram.
Kommunikationsgruppen har planeringsmöten varje vecka där det planeras specifikt för nästkommande
vecka samt övergripande på längre sikt. Uppgifter fördelas i gruppen utifrån kompetenser samtidigt som
insatser som genomförts ses över och analyseras.
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Korpen på jobbet
Vi har haft 31 (30) hälsofrämjande uppdrag i samarbete med arbetsplatser. I linje med vårt uppdrag har
arbetet i huvudsak inriktats på att sporta och ha kul tillsammans! Dessutom har 8 (5) företagscuper
genomförts i innebandy och fotboll. 64 (46) olika arbetsplatser har deltagit i företagscuperna.
Vi har genomfört 632 (766) gruppträningspass på sju arbetsplatser och mer än hälften av
gruppträningspassen genomfördes på SAAB:s friskvårdsanläggning i Järfälla. Korpen Stockholm
ansvarar för driften av anläggningen sedan flera år tillbaka, vilket bland annat innebär bemanning med
personal och instruktörer. Hälsoprofilbedömningar är ett återkommande uppdrag och i år har vi
genomfört 13 (13) stycken samt 5 (1) föreläsningar.
Korpen på jobbet har under året även projektlett en
friskvårdsdag på Gärdet i september med olika
aktiviteter för anställda i Östersund och Stockholm
när Naturvårdsverkets firade 50 år. Deras 200
anställda erbjöds att prova på Zumba®, Yoga,
Stark&Smidig, Dodgeboll, Gåfotboll, Brännboll,
Volleyboll och föreläsningen ”Hälsa som resurs”.
Ytterligare ett event har genomförts och detta i
samarbete med Arcona där 100 anställda erbjöds
grillbuffé och tre aktiviteter i form av brännboll,
volleyboll och kubb.

Gruppträning
Stockholm
I Stockholm har vi under året genomfört 336 (434) gruppträningspass i träningsformerna Zumba®, Yoga,
Löpträning, Outdoor training, Funktionell träning, Pilates, LSS-gympa, Puls&Bål, Stark&Smidig,
Styrketräning i utegym och Jallabina. Totalt var det 217 (340) personer som tränade gruppträning 2018.
Gröna kortet Gruppträning köptes av 31 (19) medlemmar.

Sollentuna
I Sollentuna har vi under året genomfört 364 (406) gruppträningspass i följande träningsformer: Gympa,
Zumba®, Parkour, Yoga. 240 (304) personer tränade med oss under våren. Gröna kortet Sollentuna
2018 valde 65 personer att köpa.

Träningar i Lagidrott
406 (399) träningspass har genomförts i innebandy, innefotboll, fotboll, dodgeball, bordtennis, basket,
handboll, badminton, squash och pickleball. Under 2018 har 67 (20) personer tränat med Gröna kortet
Lagidrott vilket ger medlemmarna möjlighet att gå på alla träningspass inom lagidrott. Nytt för 2018 var
träningar i pickleball och innebandy grund.

Instruktörer och tränare
Vi har totalt 128 (145) instruktörer och tränare i verksamheten. 30 av dessa deltog på årets första
ledarmöte och 24 deltog på höstens ledarmöte. 25 (22) instruktörer har utbildats i Det gröna och sköna
ledarskapet och hjärt- och lungräddning.
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Lagidrott
Fotboll
Stockholm
754 (745) lag har spelat i vårt seriespel. Serierna är indelade i 11-fotboll, 9-fotboll, 7-fotboll och 5-fotboll
och i spelklasserna dam, herr, mix, morgon, lunch, oldboys och ungdom fördelat på olika speldagar.
Ungdomsklassen lockade totalt 57 (71) lag i 7 (9) serier. Seriespelet inleddes i början av maj och
avslutades i slutet av oktober. Matcherna har dömts av totalt 78 (75) domare varav fyra stycken kvinnor
samt två kvinnor som provdömde med domarcoach. Nyhet för säsongen var lanseringen av 5-fotboll
som spelades i två divisioner.

Sollentuna
Seriespel genomfördes i år på Vaxmora bollplan och Sollentunavallen med 22 (31) lag. Två divisioner i
spelklassen herr och en division för damer.

Täby
Seriespel genomfördes på Näsbydals IP fördelat på tre divisioner med sammanlagt 24 (22) lag.

Upplands Väsby
6 (8) lag deltog i seriespelet som spelades vardagskvällar på Runby konstgräsplan.

Danderyd
Nytt för i år var en herrserie som spelades på Danderydsvallen med sex deltagande lag.

Korpen National Cup
Korpen National Cup spelades för tionde gången i spelklasserna dam, mix, herr och ungdom.
Stämningen var på topp hos de 86 (120) deltagande lagen samtidigt som alla kringaktiviteter
tillsammans med våra samarbetspartners skapade en riktig festivalkänsla.

Upptaktsträff
För sjätte året i rad arrangerades en upptaktsträff inför fotbollssäsongen och likt föregående år
debiterades anmälda lag som inte dök upp. Det blev därför möjligt att skapa sig en mer korrekt siffra på
antal deltagare samt anpassa beställningen av mat på ett bättre sätt. 488 (376) medlemmar anmälde
sig till träffen på Quality Hotel Globe där konferenciéerna Patrice Nilsson och Henrik Teljfors guidade
publiken genom intervjuer och tävlingar. Bland annat delades priset ”Årets korplag” ut till ”Unite
Stockholm Girls”, ett av många integrationslag i Korpen Stockholms serier. Övriga priser som delades
ut var ”Korpens bästa lagnamn” och det nya priset ”Fair Play-priset”. Det förstnämnda priset vann
”Newtons andralag” och det sistnämnda vann ”EY FC” som blev nominerade av en fotbollsdomare.
”Pumorna” vann för fjärde året i rad pris för att dem haft flest spelare iförda matchtröja på plats på
upptaktsträffen. Övriga aktiviteter var bland annat frågesport och ”utmana Korpen Stockholms bästa
pingisspelare”.

7

Innefotboll
Stockholm
300 (358) lag har spelat i seriespelet uppdelat i spelklasserna dam, herr, mix, herr fredag, morgon,
morgon konstgräs, Lidingö konstgräs, oldboys och ungdom. Ungdomsklassen lockade denna säsong
15 (33) lag i två serier. Korpen Stockholm Cup spelades för elfte gången. Cupen pågick under tre dagar
i Liljeholmshallen i november månad och det var 72 (88) lag som slogs om äran, medaljer och en
inteckning i vandringspokalen.

Lidingö
Nyhet för året var att verksamheten utökades med spel på Lidingö med en konstgrässerie som spelades
i Vinnarhallen. Seriespelet inleddes i mitten av november och avslutades i mars följt av ett slutspel i
Liljeholmshallen. Matcherna har dömts av totalt 46 (49) domare.

Täby
Intresset för innefotboll i Täby är fortsatt stort med många lag som är intresserade av spel i dessa serier.
Det är ännu de enda serier som spelas på vardagskvällar och därav många företagslag som deltagit
detta år. Totalt var det 26 (27) lag som spelade i herrserien i Täby IP:s bollhall.

Innebandy
Stockholm
I innebandyverksamheten deltog 189 (188) lag under våren och
155 (205) lag under hösten. Spelklasser som erbjöds var 6spelare, 3-spelare utan målvakt och 3-spelare med målvakt.
Spelplatserna har varit Farstahallen, Skarpnäckshallen och
Liljeholmshallen. Seriespelet delades in i olika divisioner där de
bästa lagen i varje division kvalificerade sig till slutspel som
genomfördes en gång per termin. Korpen Stockholm Cup
genomfördes under våren med totalt 34 (36) deltagande lag. Vi
arrangerade även en kvalomgång i Sweden Floorball Cup med 16
(10) deltagande lag. Matcherna har dömts av 25 (25) domare.

Bordtennis
I Bordtennisen deltog 107 (119) lag under våren och 97 (112) lag under hösten. Seriespelet spelades
på vardagar i SL-hallen, Kärrtorpshallens och Liljeholmshallens Pingiscenter. Cuperna har fortsatt att
locka stora startfält med cirka 100 (98) spelare på våren och lika många på hösten (97). Starterna är
fördelade på 16 (10) damer, 64 (67) herrar och 17 (20) veteraner. Cuperna genomförs i samarbete med
TTEX. I oktober genomfördes ett träningsläger i Düsseldorf för 24 (26) bordtennisspelare där fyra
tränare höll i träningarna och övriga arrangemang på plats.

Basket
I Basketverksamheten deltog 14 (12) lag under våren och 16 (16) lag under hösten. Det finns två
divisioner och spelformen är 3 mot 3. Två domare har dömt samtliga matcher.

Boule
Under verksamhetsåret har 30 (18) lag spelat boule i inomhusserien i Liljeholmshallen och 27 (24) lag i
utomhusserien på Södra latins skolgård. Spelformen är 2 alternativt 3 spelare per lag. Mats Hamberg
är ansvarig på plats vid seriespelet.

Badminton
Seriespelet med två spelare i öppen klass genomfördes på Badmintonstadion (Skanstull) och Frescati
Sport Center med 36 (30) deltagande lag under våren och 34 deltagande lag under hösten. Vi
genomförde även en cup under våren med 20 startande i Enskede Rackethall.
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Golf
Seriespelet i golf fortsatte i 2017 års goda anmälningssiffror när 32 (32) lag deltog. Totalt var det åtta 8
grupper med 4 lag i varje och under den säsongsavslutande finaldagen deltog 8 lag på ett soligt
Troxhammar GK. Under 2018 spelades en tävling med 34 deltagande lag på Haninge Strand GK i
samarbete med Intersport och Nike. Tanken var att det skulle ha spelats ytterligare en tävling, vilken
inte blev av på grund av personalomsättningen. Under hösten har Pontus tagit över ansvaret för
golfverksamheten och under 2019 siktar vi på att utveckla verksamheten både gällande storlek och
upplägg.

Rinkbandy
Stockholm
66 (71) lag har deltagit i seriespel under 2018. Minskningen kan
förklaras av att rinkbandyspelarna blir äldre och återväxten inte
är så stor. En del lag har slagits ihop och en del lag har tagit en
paus. Denna säsong har vi tappat tre lag i morgonserien, vilket
beror på att Zinkensdamms ishall är avstängd och ska rivas.
Dessa tre lag var anmälda innan rivningsbeskedet kom men
valde sedan att dra sig ur. Rivningen av ishallen innebär också
att det kommer vara fortsatt svårt att få istid inomhus och kan
även innebära minskad istid på Kärrtorp. Cupen och slutspelet
som spelats efter seriespelet varje säsong riskerar också att
inte bli av 2019 då det är svårt att hitta lämplig istid för detta. Korpen Stockholm Cup spelades dock
under våren 2018 där 16 (16) lag deltog. Morgoncupen har inte spelats under 2018 då lagen i
morgonserien efter önskemål istället fått spela fler seriematcher. Rinkbandyn har under 2018 dömts av
enbart män, därför känns det extra intressant att en kvinna har gått domarutbildning vid två tillfällen och
håller på att börja sin domarkarriär inom Korpen Stockholm. På domarträffen inför säsongen deltog nio
personer.

Sollentuna
I Sollentuna spelar 13 (14) lag i två divisioner. Matcherna spelas i SVEAB-Arena på söndagar, tisdagar
och torsdagar.

Lidingö
På Lidingö spelar 12 lag i två divisioner och matcherna spelas på vardagskvällar på Lidingövallen.
Verksamheten är ny i Korpen Stockholm efter fusion med Korpen Lidingö.

Volleyboll
33 (33) lag deltog i seriespelet som i huvudsak spelas på söndagskvällar i Sätrahallen i spelklasserna
dam, mix och herr. Volleybollen drivs av en engagerad medlem som heter Johan Friedner i nära
samarbete med kansliet.

Lagledare
Vi har anordnat lagledarträffar med olika teman för våra lagidrotter badminton, basket, boule, bordtennis,
fotboll, innebandy, innefotboll, rinkbandy och volleyboll. På lagledarträffarna ges tips och råd samt info
om hur föreningen fungerar och kommande säsong.
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Projekt
Korpen Stockholm driver projekt inom integration och andra projekt för inkludering av prioriterade
målgrupper.

Inkluderande idrott
Vi vet att vi kan få människor att mötas med idrotten som medel, ge dem ett sammanhang samt nå en
bättre hälsa, såväl fysisk som psykisk. Vi på Korpen Stockholm vill ta samhällsansvar och integrera fler
i vår förening genom olika inkluderingsprojekt.
Världsmästerskapet som är en fotbollscup för
integration arrangerades under 2018 för
fjärde gången. Denna gång på Eriksdals BP
med åtta killag och fyra tjejlag. Totalt deltog
ca 70 nyanlända och asylsökande killar och
tjejer i cupen som blev en riktig folkfest med
stor glädje och förbrödring.
Våra projekt Equal stars och Jämställd fotboll
har under året utvecklats och de tjejer, icke
binära och transpersoner som deltar i
projekten tränar numera ihop som ett led i att
jobba vidare med integration. Träningarna gör
succé och deltagarantalet är stadigt. Totalt är
nu över 500 personer med i Facebookgruppen för projektet och det är ett stort antal personer på
träningarna med blandade kunskaper från nybörjare till f.d. allsvensk spelare.
I projektet Kvinnliga domare var fokus under året att vidareutbilda och coacha de befintliga kvinnliga
domarna. Många av dem dömer nu även herrserier.
Precis som tidigare år har vi haft möjlighet att subventionera kostnaden för fotbollslag med låg
betalningsförmåga. Vi har under 2018 även subventionerat anmälningsavgiften för de som vill träna med
Korpen Stockholm, lagidrott eller gruppträning. De flesta som fått ekonomisk subvention är nyanlända
eller asylsökande.
Zumba® Familj fortsatte under 2018 för personer boende på Vintertullen, ett av Stockholms boenden
för nyanlända. Hela familjer är välkomna att dansa tillsammans med oss kostnadsfritt en gång i veckan
och de som deltar är oftast kvinnor och barn. Vi ser en möjlighet att kvinnorna och männen på boendet
ska hitta en fysisk aktivitet där de kan ta med sig barnen, vilket gör tröskeln för dem att ta sig iväg från
hemmet lägre. Tillsammans med ”Hej Främling!” fördes även detta koncept vidare på Kadettvägen.
Under hösten 2018 startade vi (med finansiella medel från Länsstyrelsen) drop in träningar i fotboll och
volleyboll. Träningarna hålls i Farstahallen på torsdagar (fotboll) och på lördagar (volleyboll och fotboll)
i Ärvingehallen. Drop in träningarna är en del utav vår Inkluderande idrott där vi försöker underlätta
integrationen för asylsökande, samt introducera föreningslivet. Träningarna är ledarledda och öppna för
alla från nybörjare till erfarna.
Utöver dessa större projekt har vi under året bland annat genomfört ett kort projekt med prova-på-träning
i Bredäng i samarbete med Skärholmens stadsdelsförvaltning och deras satsning på tjejer.
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Styrelsens slutord
Korpen svenska motionsidrottsförbundets föreningar har enats om vilka strategier som är viktiga för att
vi ska lyckat nå målen som är uppsatta för 2025. Vi ska bli tydligare i vad Korpen gör och står för, fler
medlemmar, mer fysiskt aktiva, vara mer engagerade och vi ska såklart fortsätta att vara bäst på
motionsidrott. Detta ska vi nå genom att:
• verksamhetsutveckla och samverka
• stärka Korpens gröna och sköna ledarskap
• digitalisera mera
• skapa mer resurser på alla nivåer
• vara en modern förening som engagerar

Under året har Korpen Lidingö upphört som förening och årsmötet beslutade att verksamheten skall
fortsätta drivas i Korpen Stockholms regi från hösten 2018. Föreningen är nu verksam i Stockholms
Stad, Sollentuna Kommun, Upplands Väsby Kommun, Täby Kommun och Lidingö Stad.
Vi är stolta över den bredd vi har i vår verksamhet och att bedriva inkluderande idrott är fortsatt viktigt
för oss. Vi bedriver motionsidrott på arbetsplatser och genomför företagscuper, vi har många
gruppträningspass terminsvis och genomför seriespel i många olika idrotter år efter år. Utmaningen som
förföljer oss är att hitta idrottsytor att bedriva vår verksamhet på. Det är inget enkelt pussel att lösa då
vi är många föreningar i Stockholmsområdet som ska samsas om de ytor som finns.

Styrelsen genom Gunilla Lindström
______________________

____________________

Gunilla Lindström
Ordförande

Tony Nilsson
Vice Ordförande

______________________

____________________

Anette Karlsson
Ledamot

Karin Jansson
Ledamot

______________________

____________________

Leif Blom
Ledamot

Karl Josephsson
Suppleant
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___________________
William Pyk
Kassör
___________________
Nicklas Stålnacke
Ledamot
___________________
Åsa Hargsten
Suppleant

