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Det var ett speciellt år att bli ord-
förande – mitt i en pandemi. Om det 
ska lyftas fram något positivt ur detta 
så är det att vårt digitala arbete fått 
ordentlig fart under pandemiåret.

Även om vi inte kunnat ses fysiskt 
upplever jag att våra digitala träffar 
bidragit till att vi kunnat hålla diskus-
sionen levande, inte minst när det 
gäller utvecklingen av vårt digitala 
utbud och att dela goda idéer med 
varandra. 

Det är också kul att se hur aktiviteter 
som BräntEverest och Korpen Online 
har spridits nationellt och engagerat 
många i våra föreningar. Korpen  
Challenge har mångdubblat deltagar-
antalet och där hoppas jag att vi kan  
ta tillvara på det engagemang som 
växt fram till vårt arbete med att 
skapa aktiva arbetsplatser. Vårt fokus 
på att bli mer närvarande och lyfta 
fram fysisk aktivitet på arbetsplatser 
runt om i landet blev extra tydligt 
under 2020.

Korpen fyller en viktig roll som det 
inkluderande och innovativa förbundet 
inom den svenska idrottsrörelsen. 

Att aktivera och inkludera människor, 
utifrån deras egna idéer och vilja att 
delta, tror jag blir än viktigare efter 
pandemin. Det motionsbehov som 
byggts upp under det gångna året 
behöver tas tillvara. Jag tror att vår 
roll kommer vara extra viktig när det 
är dags att återaktivera våra medlem-
mar och locka tillbaka de som lämnat 
medlemskapet. Korpen Svenska 
Motionsidrottsförbundet fyller en viktig 
funktion i Svensk idrotts strategi 2025, 
exempelvis när det gäller det livs-
långa idrottandet.  Med strategimålet 
som grund har vi tagit kliv mot den 
moderna föreningen, inkludering och 
nya sätt att träna och tävla på.

Slutligen vill jag passa på att tacka 
alla som ställt om istället för att ställa 
in. Det är kul att se den kreativitet och 
vilja till utveckling som finns inom vårt 
förbund. Jag hoppas vi kan ta vara 
på de nya aktiviteter som växt fram 
och addera dessa till vårt stora utbud, 
nu när vi alla ser fram mot att få köra 
igång för fullt igen.

Erik Söderberg
Förbundsordförande Korpen 
Svenska Motionsidrottsförbundet

Ett speciellt år  
att bli ny förbunds-

ordförande
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Det här blev ett år som saknar mot-
stycke i den svenska idrottshistorien. 
Hela idrottsrörelsen tvingades ställa 
om och tänka nytt. Korpen Svenska 
Motionsidrottsförbundet var så klart 
inget undantag – hela vår organisation 
gick in i någon form av stabsläge. 
Glädje, gemenskap och kul tillsam-
mans hamnade i skuggan bakom 
restriktioner, inställda aktiviteter och 
jakt på stödformer.

Många föreningar har haft ett extremt 
tufft år, flera har tvingats lägga ner. 
Men det fanns också ljuspunkter: 
digitaliseringen i vår verksamhet tog 
ett rejält kliv mot att bli en självklar 
del i vårt utbud och vår verksamhet. 
Redan när pandemin var inne i första 
vågen fick vi i samarbete med flera 
föreningar igång onlineträning. Och 
under hösten var det alltfler föreningar 
som erbjöd digital träning via Korpen 
Online, bokningsbar i KIT. Det visade 
att vi är bra på att ställa om, inte in. 
Aktiviteter har flyttats utomhus vår, 
sommar, höst och vinter. Under året 
har vi också märkt att fler arbets-
platser har tagit kontakt i hopp om 
att tillsammans med Korpen aktivera 
medarbetare som arbetar på distans. 
Fyra gånger så många deltog i vår 
digitala motionsutmaning, Korpen 

Challenge som är öppen för alla, men 
där arbetsplatser är en majoritet. 

Vid årsskiftet hade samtliga föreningar 
registrerat sig i vårt gemensamma 
IT-system, KIT. Nu väntar en stor 
utmaning att använda systemet för 
att samla ihop föreningarnas verk-
samhetsutbud. På vår nylanserade 
externa webb, korpen.se, kan 
besökaren nu se vårt breda utbud, 
ort för ort. Utvecklingen av sökords-
optimering påbörjades under 2020. 
Målsättningen är att den som söker 
efter något som finns hos oss på 
Korpen ska hitta rätt direkt – ort, 
erbjudande och bokningsbar aktivitet.

Jag vill till sist också lyfta fram vårt 
arbete med den prioriterade målgrup-
pen seniorer. Under 2020 utvecklade 
vi en ledarutbildningsplattform i vårt 
projekt Aktiv Senior. Projektet genom-
för vi tillsammans med PRO och  
SISU Idrottsutbildarna, finansierat av  
Postkodstiftelsen. Den här satsningen 
går hand i hand med vår ambition  
att hitta nya samarbetsformer och 
extern finansiering. 

Eva Bjernudd
Generalsekreterare Korpen 
Svenska Motionsidrottsförbundet

Digitalt genombrott 
är årets ljuspunkt



8
Verksamhetsberättelse 2020

9
Verksamhetsberättelse 2020

Ska man vara riktigt petig så heter 
vi Korpen Svenska Motionsidrotts-
förbundet och har varit ett förbund 
inom Riksidrottsförbundet sedan 
1976. Men alla som känner oss kallar 
oss Korpen. Lite som en kär, bra och 
trogen vän. En vän som alltid har 
funnits där i vått och torrt.

På sätt och viss kan man säga att 
Korpen alltid funnits. Eller åtminstone 
i 76 år, där det senaste året inte varit 
riktigt som vanligt. Det var nämligen 
då, 1945, som Stockholms stads-
fullmäktiges ordförande Carl Albert 
Andersson tog initiativet att bilda 
Svenska Korporationsidrottsför-
bundet. Och då kanske du också 
förstår varifrån ”smeknamnet”  
Korpen kommer ifrån…

Medlemmar
Korpen finns över hela Sverige 
och varje dag motionerar tusentals 
människor i någon av våra 269 
föreningar. Medlemmarna i Korpen, 

alla föreningar och nationella 
organisationer har möjlighet att 
skicka in förslag på förändringar, 
skriva motioner och på så sätt 
påverka organisationen. Under 
2020 fick många också prova på 
att göra det på digitala årsmöten. 
Tillsammans bygger vi Korpen!

Förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsen består av ord-
förande och tio ledamöter, fem 
kvinnor och fem män samt en
ungdomsrepresentant. Förbunds-
styrelsens uppdrag är att leda och 
utveckla verksamheten enligt det 
som står i stadgarna samt för-
bundsmötets beslut. 

Under 2020 hade förbundsstyrelsen  
nio möten, varav tre fysiska, fem 
Teamsmöten och ett telefonmöte.

Korpens förbundskansli
Korpens förbundskansli finns för att 
främja rörelsens och medlemmarnas 

gemensamma intressen och för att 
förvalta Korpen Svenska Motions-
idrottsförbundets idé. Att leda, driva 
på och samordna Korpens gemen-
samma utvecklingsarbete, i linje med 
de gemensamma beslut som fattas 
i demokratisk ordning, är ett av de 
viktigaste verksamhetsområdena.

Korpens förbundskansli finns även 
till för att stödja korpföreningar runt 
om i landet och underlätta deras 
arbete med att få sina medlemmar 
att motionera och ha kul tillsammans. 
Under 2020 har många av samtalen 
och mejlen förstås handlat om verk-
samheten under pandemin.

Medeltalet för antalet anställda på  
Korpens förbundskansli för 2020 
uppgår till 20 personer.

1400 deltagare  
i Korpen Challenge
Korpen har tillsammans med Challen-
gize arrangerat Korpen Challenge i 
flera år och 2020 blev arrangemanget 
en riktig dundersuccé. Totalt deltog 
190 lag och cirka 1 400 personer 
peppade varandra till aktivitetspoäng 
under sex höstveckor.

Motionsutmaningen är ett bra sätt 
för föreningar att locka till sig nya 
medlemmar, samarbetspartners 
och dessutom få kickback direkt till 
föreningen.

En förening som lyckades väldigt bra 
var Korpen Östergötland som genom 
ett aktivt arbete lyckades sälja in 
Korpen Challenge till flera företag och 
arbetsplatser lokalt i Östergötland.

– Vi ser detta som en väldigt bra 
produkt att kunna marknadsföra mot 
arbetsplatser, och i nästa steg få in  
en fot för att kunna erbjuda mer verk-
samhet på arbetsplatser, säger Åsa 
Hjärtstrand, verksamhetschef Korpen 
Östergötland.

Över 800 umeåbor tog  
sig an BräntEverest
Under 2020 fick Korpen Umeå över 
800 umeåbor att ge sig på utmaningen 
att gå upp och ner för Bräntbergs-
backen i deras utmaning Bränt-
Everest. 

Korpen Umeås idé har tagits tillvara 
på och utvecklats till det nationella 
projektet Mitt Everest som påbörjats 
under 2020. Målet är att 10 000 
personer tar sig an utmaningen 
att i sin lokala backe gå 8 849 höjd- 
meter, vilket motsvarar världens 
högsta berg Mount Everest.
´Syftet med Mitt Everest-projektet 
är att få fler människor att röra på 

sig utomhus på ett coronasäkert sätt 
och på samma gång skapa ny verk-
samhet och få nya medlemmar till 
medverkande föreningar. Mitt Everest 
lanseras i mitten av april 2021.   

Över 5 000 personer har 
tränat online
Under 2020 inleddes ett pilot-
projekt för att undersöka intresset 
hos Korpens föreningar om att starta 
onlineträning. Intresset var stort och 
Korpen Online blev till verklighet och 
gick live sommaren 2020. Tiotalet 
korpföreningar började succesivt 
under sommaren erbjuda sina med-
lemmar onlineträning som därmed 
fick ett nytt sätt att hålla sig aktiva 
under coronapandemin och tider av 
distansering. 

På ett halvår hade Korpen Online 
6 437 visningar, varav 5 441 unika 
visningar vilket gav närmare 900 
tittartimmar.

Vår organisation Siffror vi minns

Kennet Bergqvist och Sandra Reinklou  
på toppen av Bräntberget.
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Våra stora öppna föreningar, 
med anställd personal, har haft 
ett extra tufft år. Dessa föreningar 
är också en viktig resurs i vårt arbete 
med att uppfylla vårt uppdrag inom 
Riksidrottsförbundet. Föreningarna 
har ofta ett brett utbud och många 
arbetsplatser som deltar på olika 
sätt. Även verksamhet i mindre, 
helt ideella, föreningar har påverkats 
av pandemin. 

Trots pandemins negativa effekter  
på svensk idrott, och att verksam-
heter tvingats ställa om, så har flera 
goda verksamhetsidéer arbetats 
fram under det gångna året. 

Korpen i Sävar siktar högt
Det sjuder, bubblar och stormkokar 
det i korpidrottsföreningen Sävar IK 
Korpen. För att locka gammal som 

ung till idrottsplatsen i Sävar utveck-
las anläggningen till att bli lite av en 
multiarena. Förutom skridskoplan 
och fotbollsplan har en beachplan för 
handboll, volleyboll och innebandy 
byggts. Dessutom är en 18-håls disc-
golfbana under uppbyggnad. Lägg 
där till cykelpumpbana, skateramp, 
outdoor training och hinderbana.  
I Sävar sätter fantasin inga gränser!

Smittsäkert i Huddinge  
– Botkyrka
Föreningen har trots pandemin 
lyckats hålla delar av verksamheten 
i gång på ett smittsäkert sätt. Det 
traditionella sommarlägret kunde 
genomföras i mindre omfattning, men 
med mycket handsprit och kärlek. 
Starka seniorer har också kunnat köra 
på i mindre grupper utomhus samt 
haft cirkelträning på lunchen. 

Nedslag i 
Korpsverige 2020

Det växer så det knakar i lilla Sävar. Per Höglund i Sävar  
IK Korpen kan stolt se hur idrottsplatsen växer till en multiarena.



1 2
Verksamhetsberättelse 2020

1 3
Verksamhetsberättelse 2020

Pickleball flyttades ut
I Jönköping snabbade Korpen på 
med att flytta pickleball utomhus. Det 
fanns en plan för sommaren, men nu 
blev det utomhusspel snabbare än 
planerat.

– Omställningen blev bra! Vi hade 
i snitt 14 deltagare på de tio olika 
passen, konstaterar Christian Canner-
stad, anställd på Korpen Jönköping.

Att det dessutom ledde till ett sam-
arbete med motionsidrottsföreningen 
Tokarp Gräshagens IF gjorde ju inte 
saken sämre. Det var nämligen i deras 
område pickleball-ytan hittades.

Transparent kommunikation
Korpen Malmö har stängt ner hela 
sin verksamhet i omgångar och står i 
skuld till sina medlemmar. Föreningen 
kommunicerade hela tiden på ett 
transparent sätt med sina medlemmar 
om vad som gäller.

Styrelsen i Malmö har också tagit 
fram en modell för hur utebliven 
verksamhet ska kompenseras. I första 
hand erbjuds medlemmen kompensa-
tion i form av en ny aktivitet, men den 
aktive kan också välja att efterskänka 
avgiften till föreningen. Den som inte 
vill något av detta, erbjuds återbetal-
ning när föreningens verksamhet åter 
är i full gång.

Trepoängare i Kiruna
Korpen Kiruna har stretat på och 
ett par saker sticker ut lite extra. 
Föreningens löptävling, Jägarmilen, 
gjordes om till Jägarrundan 2020 
för att köra på ett corona-säkert sätt. 
Färre personer på plats samtidigt 
och inte lika många funktionärer som 
vanligt. Även barn och ungdomar har 
till och från fått träna tillsammans, 
då passade föreningen på att starta 
basket i åldrarna 13 år och uppåt. 
En populär stöd verksamhet som

startats med Projekthjälp av Ungdom-
sidrott och som har goda möjligheter 
att leva vidare.

Ingen dans på rosor
Alla har dock inte, trots envetet 
arbete, lyckats att hålla föreningen 
igång. Korpen Karlskoga tvingades 
i slutet av 2020 lämna in en konkurs-
ansökan efter att ha kämpat med 
ekonomin i flera år. Pandemin blev 
helt enkelt slutet för föreningen.

– Sedan finns ju alltid hoppet att 
föreningen kan återuppstå framöver, 
säger tidigare ordföranden, Helena 
Frisk.

Det var när den aktivitet som genere-
rade mest pengar fick ställas in, som 
föreningen insåg att det skulle bli för 
tufft. Trivseldansen i Storfors Folkets 
Hus lockade ungefär 150 personer 
som varje söndag svängde sina lur-
viga tillsammans.

– I början av pandemin tvingades 
vi också ställa in våra populära tips-
promenader (vår andra stora inkomst-
källa) då flera medarrangörer drog sig 
ur och vi ansåg oss inte heller kunna 
garantera att våra promenader var helt 
smittsäkra även om vi var utomhus. 

Ökad inkludering med 
onlineträning
Vattenfalls IF Stockholm har för när-
varande cirka 1 450 medlemmar och 
är därmed Vattenfalls största idrotts-
förening i Sverige. Som för så många 
andra föreningar har 2020 för fören-
ingen handlat om att ställa om. Och 
då har det i första hand handlat om 
onlineträning.

– Vi är oerhört stolta som förening 
över att kunna ha ställt om, istället för 
att ställa in helt! Självklart föredrar vi 
att kunna träffas live, men om vi ska 
se några fördelar med att köra digitalt 
så är det att vi även har kunnat dela 
med oss av passen till medlemmarna 

i övriga idrottsföreningar inom Vatten-
fall. Våra pass har även lockat till sig 
deltagare över landsgränserna och 
förhoppningsvis så har vi även lockat 
med dem som inte brukar delta på 
ordinarie gruppträningspass, säger 
ordförande Mikael Hellsvik.

Föreningen fattade också på årsmötet 
beslut om att starta en E-sportsektion. 
Under 2021 är förhoppningen att skapa 
större förståelse över vad E-sport 
egentligen är, bli ännu fler medlemmar 
och kunna arrangera event. För det 
fina arbetet med inkluderande, digitala 
träningspass fick föreningen utmär-
kelsen ”Årets förening” på Vattenfalls 
förbundstämma. 

Strategiskt på sociala medier
Korpen Södertälje har under pandemin 
jobbat mer strategiskt med sociala 
medier, bland annat under #hemma-
motion, med en julkalender och med 
100-utmaningen. Alltså att du ska göra 
en utvald övning 100 gånger om dagen 
i en vecka. Föreningen har också bjudit 
på livepass från vardagsrummet sam-
tidigt som en hel del pass har kunnat 
hållas utomhus med stort avstånd.

– Vi har jobbat lite olika, mot olika 
ålderskategorier på Instagram och 
Facebook, berättar verksamhets-
chefen Annelie Dahlgren, Korpen 
Södertälje.
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Löfven träffade 
Korpen Gotland
Statsminister Stefan Löfven hade 
under hösten 2020 digitala samtal 
med så kallade medborgarinitiativ 
som hjälpte människor och samhället 
i stort i Sverige under coronapande-
min. Ett av de välmenande initiativ 
som statsministern ville veta mer om 
var Korpen Gotlands utomhusgympa. 

– Stefan Löfven bedyrade hur viktig 
de ideella organisationerna är under 
en kris, säger Marie Flodman som är 
verksamhetschef på Korpen Gotland.

Kreativ verksamhet i Korpen 
Orsa under coronapandemin
Coronapandemin och dess begräns-
ningar på möjligheterna att utöva de 
motionsaktiviteter som vi är vana vid 
ledde till ökad kreativitet och tänk-
ande utanför boxen. Korpen Orsa 
visade under året på sin kreativitet 
genom att dra igång både spinning 
utomhus, tipspromenader av olika 
slag och vandring med snöskor. Gå 
gärna in på Korpen Orsas Instagram 
@korpenorsa och inspireras! 

Angelika till final 
i Årets volontär 2020
Korpen har flera eldsjälar till ledare 
och instruktörer runt om i landet och 
i november blev Angelika Schwarz i 
Korpen Umeå nominerad som en av 
finalisterna i Årets volontär 2020. En 
tävling som arrangeras av Volontär-
byrån.

Så här löd nomineringen: 
Angelika engagerar sig i Korpen och 
bidrar där med mycket kärlek, glädje 
och omtanke för alla. I coronatider har 
det varit tufft ekonomiskt för Korpen 
och Angelika har gjort allt för att 
Korpens medlemmar ska ha möjlighet 
att röra på sig ändå. Hon har under 
hela sommaren och sin semester haft 
gratis gruppträningspass utomhus 
för att Umeås befolkning ska få röra 
på sig på ett säkert sätt. Många av 
Korpens deltagare är äldre och har 
haft det tufft med aktiviteter sedan 
pandemin kom, men Angelika kämpar 
mycket för den ensamma senioren 
och har sett till att alla kan delta på  
ett säkert sätt.

Heros ställde om
Parasporten, där många av delta-
garna kan vara i en riskgrupp, har 
drabbats extra hårt under pandemin. 
Under 2020 minskade idrottandet 
inom parasporten till mindre än 
hälften.

KF Heros, ledande parasportförening 
i Korpen, har ”bara” tappat 15 procent 
av medlemmarna då de anammat 
inställningen ”Vi ställer inte in, vi 
ställer om”.

Efter ett uppehåll i mars startades nya 
utomhusaktiviteter i Boulognersko-
gen så som tipspromenad, gå-bingo, 
boccia, kubb och stavgång. Det blev 

så lyckat att det är aktiviteter som 
kommit för att stanna även efter 
pandemin. 

Under hösten lyckades föreningen 
också genomföra en turnering i 
elhockey, World Cup Volt Hockey 
pregames. Under 2021 är planen att 
Heros står som värd för den interna-
tionella turneringen. 

KF Heros har också tagit vara på 
tiden som inte kunnat användas till 
verksamheter. Bland annat har repre-
sentanter från föreningen deltagit i 
utvecklingsarbete med Svenska Inne-
bandyförbundet och i ledarutveckling 
med RF-SISU Gävleborg.

Korpen Västerås öppnade 
skate- och parkourhall
Den 3 oktober 2020 öppnade 
den efterlängtade multiarenan på 
Finnslätten i Västerås. För Korpen 
Västerås innebär det att föreningen
kan bredda sin verksamhet och 
erbjuda ännu fler motionsidrotter. 
Pickleball, rugby, skate och parkour  
är några av de aktiviteter som 
kommer att få plats i arenan under 
Korpens regi. Föreningen startade 
även öppna träningar med innebandy, 
basket och ultimate frisbee i den 
nyinvigda multiarenan.

Under hösten hittade KF Heros  
ett fönster i pandemin och kunde genomföra  

World Cup Volt Hockey pregames.
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Den digitala motionsutmaningen 
Korpen Challenge fick ett rejält upp-
sving under 2020. Det var många 
som tog chansen att utmana sig 
själva, lagkamraterna och mot-
ståndarlagen när restriktionerna 
gjorde det omöjligt att motionera 
som vanligt. Jämfört med året före 
deltog fyra gånger så många. Hela 
390 lag med totalt 1 400 personer 
peppade varandra till aktivitetspoäng 
under sex höstveckor.

Korpen Challenge arrangeras till-
sammans med partnern Challengize 
som bland annat utvecklat en digital 
plattform där deltagaren kan få mäng-
der med information runt sin egen 
och andras motionsresa under de sex 
veckorna. De som deltar i Challenge 
får också ett nyhetsbrev varje vecka 
med presentation av Korpens verk-
samhet. Efter genomförd motions-
utmaning får varje deltagare dessutom 
en hälsorapport.

Korpen Svenska Motionsidrotts-
förbundet har även arrangerat mer 
företagsinriktade Korpen Challenge 
för de nationella organisationerna. 
Telia Idrotts- och Fritidsförbund 
lyckades dra ihop 500 deltagare i 
60 lag, Även teknikkonsultkoncernen 
SWECO har haft en Challenge med 
cirka 100 deltagare. 

– Vi behövde en rolig motivation för 
att få igång alla kollegor som annars 
bara sitter stilla hemma framför 
datorn, säger Anita Bergman på Telia 
Idrotts- och Fritidsförbund. Korpen 
Challenge blev ett helt annat socialt 
engagemang jämfört med alla video-
konferenser vi hade under hemma-
jobbandet.

Ett antal föreningar och nationella 
organisationer har också bidragit till 
att locka deltagare, och genom detta 
även genererat direkta intäkter till 
dem. Ett exempel är Kommun-

anställdas Förbund (KAF). Genom 
det stora deltagandet har Korpens 
nätverk av företag med intresse 
för hälsa och friskvård på arbets-
platsen tillsammans med Korpen 
ökat. Korpen för idag dialog med 
flera företag om att starta företags-
idrottsföreningar och fördjupa 
samverkan.

I början av februari 2020 arrangerades 
de återkommande Innovationsdagarna 
under två fullspäckade dagar i Sollen-
tuna. Erfarenhetsutbyte, föreläsningar, 
workshops och fysisk aktivitet stod 
på programmet för de 56 deltagarna 
från totalt 27 föreningar som åkt till 
Scandic Star i Sollentuna.

En av föreläsarna under Innovations-
dagarna var Cecilia Safaee som är 
grundare av organisationen Futebol 
dá forca. Hon berättade om sin resa 
från idé till verklighet och om organi-
sationens arbete för att stärka tjejers 
rättigheter och möjligheter genom 
fotboll. Med lärdomar från sitt inter-
nationella arbete med värdebaserat 
ledarskap och förändringsledning, 
delade Cecilia med sig av Futebol dá 
forças ledarskapsfilosofi och metoder. 

Det genomfördes också tre  
olika workshops: Tema arbetsplats 
– minska stillasittandet, Korpen 
Matchmaker – utveckling och Fler 
tjejer till lagidrott.

Med träningskläder på fanns det 
givetvis också motion på schemat. 
Deltagarna fick testa ett nytt spän-
nande löparkoncept inne i Sollentuna 
Köpcentrum, Urban Mile. En lagutma-
ning där det handlar att komma runt 
banan på kortast sträcka.

Korpen Challenge 
satte nya rekord

Innovationsdagarna
lockade 27 föreningar

Övriga föreläsningar
Korpens innovationskraft 
Riskful Play – Korpen Vallentuna 
Nudging 
Ungdomsbarometern 
Träningstrender     
Aktiv Arbetsplats
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Motionspodden växer

Snabbfotat och med kreativitet 
skapade Korpen en digital plattform 
som kunde ersätta de inställda 
träningspassen bland många före-
ningar i landet. Korpen Online spred 
sig över stora delar av korpsverige.

I samverkan med korpföreningar 
fylldes Korpen Online på med 
digitala träningspass för medlem-
marna att ta del av. Onlineträningen 
hjälpte också Korpens nationella 
organisationer att erbjuda likvärdig 

träning över hela landet, oavsett 
om medlemmarna jobbar på en 
arbetsplats i Skåne eller i Jämtland. 
Saab i Linköping har till exempel 
en egen onlineträningskanal på 
Korpen Online som de nu erbjuder 
sina medlemmar. 

Korpen Östergötland var en av de 
föreningar som snabbt var igång 
med onlineträning för att ge medlem-
marna möjlighet till fysisk aktivitet, 
trots restriktionerna.

– Nu kommer träningen hem till din 
skärm, när du vill på dygnet, säger 
Leone Birgersson som är instruktör 
för Korpen Östergötlands digitala 
satsning. På våren 2020 var det 
avgörande för oss att starta online
träningen. Risken hade annars varit 
att vi tvingats betala tillbaka med-
lemsavgifter och dessutom tappat 
medlemmar.

Rivstart för Korpen Online

Motionspodden har börjat etablera 
sig som Korpens egen poddkanal 
med motionen i fokus. Sedan starten 
i mars 2019 lockar podden till sig allt 
fler lyssnare. Under 2020 har podden 
haft närmare 1 500 nedladdningar och 
statistiken visar att antalet lyssnare 
stadigt växer.

Under 2020 har vi haft extra fokus 
på forskning och studier runt fysisk 
aktivitet. I poddarna har bland andra 
livsstilsprofessor Mai-Lis Hellénius, 
folkhälspsykiatriker Jill Taube, docent 
Elin Ekblom Bak och forskaren Peter 
Edholm hörts. Avsnittet med Peter 
Edholms studier runt ”Så tränar och 
äter du rätt när du är äldre” är det 
poddavsnitt som laddats ner flest 
gånger.

Så här såg 2020 års poddprogram ut

#1 ”Korpens Riskful Play utmanar barnens lek”

#2 ”Aktiv Senior skapar rörelse för äldre”

#3 ”Elin Ekblom Bak – Om kondition som färskvara”

#4 ”Cecilia får världens tjejer att spela trygg fotboll”

#5 ”Så tränar och äter du rätt när du är äldre”

#6 ”Livsstilsprofessorn Mai-Lis Hellénius”

#7 ”Därför funkar motion på både kropp och knopp”

#8 ”Hon är idrottens nya makthavare”

Jessica Ferm, Korpen Linköping, instruerar ett pass i Korpen Online. 
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Online med aktiva 
arbetsplatser

Ett år av stillasittande och hemmaar-
bete har inneburit att det nu är vikti-
gare än någonsin för arbetsgivaren att 
ge rätt förutsättningar för sin personal 
till rörelse och aktivering i vardagen. 
Det har gjort att såväl satsningar på 
vår digitala motionsutmaning samt vår 
onlineträning varit både uppskattade 
och lyckade.

Aktiv Arbetsplats är det samlande 
namnet för Korpen Svenska Motions-
idrottsförbundets arbete för motion 
på arbetsplatsen. Nationella organi-
sationer och företagsföreningar får 
självklart ta del av alla aktiviteter, 
men vissa aktiviteter är riktade just till 
arbetsplatsen för att motverka stilla-
sittande. En sådan riktad aktivitet är 
att vi har tagit fram en aktivitets-
katalog, ”Aktiv arbetsplats”, med 
övningar som funkar bra att göra på 
arbetsplatsen. Övningar som handlar 
om allt från relationsbyggande och 
konditionsbyggande till samarbets-
övningar och roliga sätt att ta prome-
nader på. 

Under året har arbetet med förenings-
utveckling för företagsidrottsföre-
ningar stärkts. Målet med arbetet är 
att skapa en ännu närmare kontakt 
samt att fortsatt stödja i verksamhets- 
och organisationsutvecklingsfrågor. 
En ökad tillväxt efter ökade kontakter 
med företag under pandemin är trolig. 
Ett arbete har också startat för att 
stödja företag där det idag saknas en 
etablerad förening på arbetsplatsen.

Förutom digitala utmaningar till-
sammans med Telia Idrotts- och 
Fritidsförbund och Sweco så har 
onlineträningen hjälpt våra nationella 
organisationer att erbjuda likvärdig 
träning över hela landet, oavsett om 
du jobbar på en arbetsplats i Skåne 
eller i Jämtland. Saab i Linköping har 
till exempel en egen onlinetränings-
kanal hos oss som de nu erbjuder 
sina medlemmar. 

Den tilltänkta kampanjen om Korpens 
roll som företags- och motionsidrotts-
förbund har fått stå tillbaka då möjlig-
heten att nå ut varit begränsad samt 
att det varit nödvändigt att lägga 
resurserna på andra insatser. Kam-
panjen är dock planerad att rulla ut 
under 2021 och med den förflyttning 
vi gjort, och med nya kontakter under 
året, finns nu ännu större möjligheter 
att nå ut bredare med kampanjen.

Antal nationella organisationer och 
antal föreningar och medlemmar 
kopplat till dessa 31 december 
2020. 
* 15
* Föreningar 1 924 
* Medlemmar 708 608

Antal företagsidrottsföreningar och 
medlemmar kopplat till dessa 31 
december 2020. 
* Föreningar 36 
* Medlemmar 1 600 
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Digitalt årsmöte
Vi skulle träffas i naturskön miljö i 
maj. Lära oss av varandra och andra. 
Träffa och lära känna Erik, som 
var föreslagen som ny ordförande. 
Diskutera och ha roligt med nya 
träningsformer. Rörelsepausen 
kunde varit ett varv ner till vattnet 
och tillbaka. Nu blev det inte så.  
En pandemi kom emellan. 

Men vi ställde självklart inte in  
– vi ställde om. Ett digitalt årsmöte 
genomfördes. Den 17 maj är inte 
längre bara Norges nationaldag, 
det är också ett historiskt datum för 
Korpen Svenska Motionsidrotts-
förbundets första digitala förbunds-
möte.

På plats i Idrottens hus i Stockholm 
fanns delar av förbundsstyrelsen, nye 
ordföranden Erik Söderberg och för-
stås personalen på förbundskansliet 
med generalsekreterare Eva Bjernudd 
i spetsen. De 70 ombuden i röstläng-
den såg förstås inte allt bakom

kulisserna där det bland annat fanns 
löpare, support för deltagarna och en 
hel massa fika förstås.

Mötesordförande Christer Pallin 
styrde mötet från studion med stadig 
och rutinerad hand med Magnus 
Wreile som sekreterare och Ulrika 
Clevesjö som en extra hand.

Trots att vi alla var nybörjare på att 
hålla förbundsmöte i den här formen, 
flöt det ändå på. Några hack i skivan 
förekom, men det vore märkligt om 
det skulle gå helt felfritt. Vi lärde oss 
mycket att ta med om det i framtiden 
blir fler möten i den här formen. 
Kanske en kombination kan vara 
något att fundera på? Avgående 
ordförande Jan Johnsson tackade 
avgående Martin Normark, Leif Linde, 
Hans G Svensson och Claes-Göran 
Nilsson för deras insatser i Korpens 
tjänst innan han själv avtackades och 
lämnade över ordförandeklubban 
till Erik Söderberg. För den som är 
intresserad av detaljer och beslut går 
det alldeles utmärkt att läsa mötes-
protokollet. 

Inför förbundsmötet togs Demokrati-
skolan fram i form av fyra filmer som 
på ett enkelt sätt förklarar och under-
lättar det demokratiska arbetet. Att 
fortsätta lätta upp och använda ett 
mer inkluderande språk kring hur den 
demokratiska processen inom idrotten 
fungerar jobbar vi vidare med. Det är 
något vi ser som en viktig nyckel för 
ökat engagemang i våra befintliga 
föreningar och även som ett sätt att 
locka nya föreningar att ansluta sig till 
Korpen Svenska Motionsidrottsför-
bundet.
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och hitta rörelseglädje. Det gör också 
att samhället kan bidra till en mer 
hållbar stadsutveckling.

Projekt Riskful Play framhölls under 
2020 också som en innovation i 
samband med att BRIS rapport ”De 
säger att vi inte rör på oss” publicer-
ades och bland annat lämnades till 
regeringskansliet.

Aktiv Senior såg dagens ljus 
Under huvuddelen av 2020 växte ett 
helt nytt koncept fram inom Korpen 
Svenska Motionsidrottsförbundet. 
Aktiv Senior är projektet som ska få 
Sveriges äldre befolkning att hålla i, 
börja om, eller upptäcka den fysiska 
rörelsens fantastiska kraft. Med hjälp 
av utbildade ledare kan seniorer utifrån 
sin egen förmåga motionera fram 
bättre hälsa och ett socialt umgänge.

Projektet Aktiv Senior är ett projekt 
som Korpen Svenska Motionsför-
bundet tagit fram i samarbete med 
Pensionärernas Riksorganisation (PRO). 
Projektet är finansierat av Postkod-
stiftelsen och produktionen är fram-
tagen tillsammans med RF-SISU 
Idrottsutbildarna. 

Det stora arbetet som gjordes under 
2020 var att bygga en basutbildning 
i lärplattformen Learnster. Under 
året fylldes plattformen med peda-
gogiskt utbildningsmaterial i form av 
text, filmer och poddar. Bland andra 
medverkar Carl Johan Sundberg 
och Jessica Norrbom, som båda är 

forskare på Karolinska Institutet, samt 
folkhälsopsykiatriker Jill Taube.

Den helt digitala basutbildningen är 
indelad i tre olika moduler som den 
blivande seniorledaren ska gå igenom. 

- Modul 1 är en kunskapsresa genom 
kroppen för att ge förståelse för hur 
den seniora kroppen fungerar. 

- Modul 2 belyser främst vilka positiva 
effekter fysisk aktivitet ger, men även 
vad som är viktigt att tänka på vid 
träning av seniorer.

- Modul 3 handlar om ledarrollen och 
hur ett gott ledarskap kan bidra till 
trygghet, tillit, motivation, delaktighet 
och inkludering.

För att kvalitetssäkra den digitala 
utbildningen har flera pilotutbild-
ningar genomförts med personer från 
Korpen, PRO och RF-SISU. I början 
av 2021 kunde hela utbildningspor-
talen för Aktiv Senior lanseras och 
det första målet är att utbilda 300 nya 
ledare under året.

Riskful Play börjar ta form 
Under 2020 tog projektet Riskful Play 
form på riktigt. I juni invigdes det 
första fysiska steget i den stora sats-
ningen på barn och ungas rörelseytor. 
Den så kallade Mega-Parken i Vallen-
tuna stod klar i juni och är en av flera 
delar i det som ska göra Vallentuna till 
Sveriges rörelse- och motorikstad.

Bakom Riskful Play står Korpen 
Vallentuna, Vallentuna kommun och 
Riksidrottsförbundet. Det treåriga 
projektet finansieras av Arvsfonden. 
I grunden handlar det om att skapa 
nya rörelseytor som triggar barn 
och unga att hitta leklusten, väcka 
nyfikenheten och uppleva känslan 
av risk.

- Det är ett nytänkande inom rörelse-
utveckling, förklarar Ahmed Al-Breihi 
som är projektledare för Riskful Play. 
Tendensen är att samhället blir allt 
mer överbeskyddande och inte lyss-
nar på barn och ungas röst och vilja. 
Den nya tidens ”lekplatser” ska kunna 
användas av fler åldersgrupper som 
vill lära sig att ta kalkylerade risker 

Halvhalt för pickleball 
Ett 30-tal föreningar hade mer eller 
mindre verksamhet under 2020. 
Tanken var ju att pickleball skulle växa 
under året, men av förklarliga skäl 
har vi inte kunnat hålla den konferens 
som planerats eller varit varit ute hos 
föreningar. Förhoppningsvis kan vi 
ta nya tag hösten 2021.

Positivt är ändå att medel från 
Framåtfonden (som nu bytt namn till 
Rörelsefonden), fått behållas för att 
användas när möjlighet ges.

Korpen Matchmaker på väg
Under 2018 fick Korpen Svenska 
Motionsidrottsförbundet projektbidrag 
av Allmänna Arvsfonden på drygt 4,7 
miljoner kronor för att utveckla Korpen 
Matchmaker - ett nytt seriesystem 
som utgår ifrån ett gamification-tänk. 

Projektidén Korpen Matchmaker 
kommer från Korpen Helsingborgs 
fotbollsspelare (inom målgruppen 
13-25 år) och har drivits vidare av ord-
förande Bilal Cherif. Projektet löper 
under tre år och ska resultera i en helt 

ny app där nya möjligheter öppnas för 
individer att utöva lagidrott när, hur 
och var de vill genom att ta ett steg 
bort ifrån det traditionella seriesystemet, 
matchdatum och poängsystem.

Under 2020 blev det klart att företaget 
ChallengeNow står som leverantör 
av den tekniska plattformen som 
ska bli appen Korpen Matchmaker. 
Utmärkande för året var just apput-
vecklingen och att stegvis arbeta 
fram slutprodukten. Coronapandemin 
påverkade projektets arbetsstruk-

tur och möjligheten att mötas. Inte 
minst satte pandemin idrotten delvis 
på paus. Men med det sagt så har 
KMM-arbetet absolut inte stått stilla. 
Under 2020 testades appen flertalet 
gånger efter stegvis apputveckling 
och i november blev den första ver-
sionen av Korpen Matchmaker-appen 
färdig. Men innan appen lanseras, och 
därmed blir tillgänglig för alla, ska den 
testas i mindre skala. Därmed söktes 
pilotföreningar för Korpen Matchmaker 
med målet att lansera appen under 
2021.

Några pågående projekt

Foto: X2 Architects
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Inkludering och mångfald

Våra föreningar inom Korpen har 
strukturerat bedrivit verksamhet 
i form av projekt inom inkludering 
och mångfaldsarbete sedan 2015. 
Enligt statistik från RF SISU så 
har 99 olika projekt av cirka 30 
föreningar genomförts fram till 
och med 2020. 

På förbundsstämman 2020 besluta-
des att en av Korpens prioriterade 
insatser ska vara ”att vi ska stärka 
och utveckla vårt inkluderingsarbete 
med syfte att alla ska känna sig väl-
komna i Korpen”. Hur 2020 har sett 
ut känner nog alla till, inte så många 
föreningar har kunnat bedriva fullstor 
verksamhet i någon vettig form. 

Vi fortsätter vår resa med utveck-
lingen av Korpens inkluderingsarbete, 
både internt på vårt kansli och även 
ut mot våra föreningar med hjälp av 

RF-SISU:s distrikt. Vi ser ett stort 
värde i att vara med och bidra till en 
bredare representation i styrelserum, 
verksamheter, deltagare och medlem-
mar i våra föreningar.

När Hilal Kalil kom till Sverige som 
flykting från Syrien saknade han att 
spela volleyboll. I Syrien spelade 
han i landslaget och när han kom till 
Irak på flykt från kriget tränade han 
ungdomar. Nu bor han i Bollnäs och 
har tillsammans med Korpen Bollnäs 
och RF-SISU Gävleborg dragit igång 
volleybollträningar. De började inom-
hus, men i våras när vi drabbades av 
pandemin ville de fortsätta utomhus.

För att kunna köpa in nät för utom-
husbruk sökte – och fick – de medel 
från Korpen Svenska Motionsidrotts-
förbundets pott för ”Bibehållen verk-
samhet under Corona”.

– Nu har vi spelat hela sommaren 
utomhus och vi har lockat nya spelare, 
berättar Hilal.

Två gånger i veckan har det kommit 
upp till 15 personer för att spela volley-
boll och umgås.

– Jag hoppas också att vi ska kunna 
få med kvinnor och yngre i framtiden 
och att vi kanske kan spela matcher 
mot andra lag.

Hilal har också gått en utbildning i 
Idrottens föreningslära via RF-SISU 
Gävleborg och har även ett styrelse-
uppdrag på gång efter sommaren. 
Detta är förstås också ett mycket gott 
exempel på samverkan med RF-SISU.

Hilal Kalil, längst bak till höger, och volleybollgänget i Korpen Bollnäs
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Mot ett tydligare och mer synligt Korpen

Även om mycket arbete återstår har 
Korpen Svenska Motionsidrottsför-
bundet tagit några steg och påbör-
jat en förflyttning i Fokus Korpen 
2025-resan mot ett tydligare och mer 
välkänt motionsalternativ med fler 
medlemmar. 

Här presenteras ett urval av händelser 
från året som gått: 

Korpen.se lanserades
I februari lanserades Korpen.se 
med syftet att göra det enklare för 
människor att hitta och kunna ta del 
av Korpens verksamhet. Lanseringen 
innebar att den organiska trafiken 
ökade med 45 procent och att många 
fler får träffar på sökningar av typen 
”Innebandy Borlänge” eller ”Tipspro-
menad Orsa”. Mycket arbete återstår 

innan det har blivit så enkelt som 
vi vill att det ska vara att hitta och 
motionera med Korpen men ett viktigt 
steg togs i och med lanseringen.

#hemmamotion spred 
ledares träningstips
I och med att mycket verksamhet 
sattes på paus under våren lansera-
des hashtagen #hemmamotion (291 
inlägg på Instagram) för att lyfta fram 
de träningstips som föreningar la upp 
i sociala medier. En kort film gjor-
des också med material från sociala 
medier. Filmen delades 46 gånger och 
fick 16 000 visningar via Korpen riks 
Facebook-konto.  

Kampanj för att nå ut till fler
I oktober släpptes en ny film med 
målet att förmedla en positiv känsla 

för Korpen och påminna om hur 
enkelt och kul det kan vara att dra 
ihop ett gäng och motionera tillsam-
mans. I första hand var syftet att få 
fler att få upp ögonen för Korpens 
verksamhet. För att inte fastna i en 
enskild idrott eller aktivitet valdes en 
”aktivitetssnurra” på slutet som visar 
exempel på olika verksamheter följt 
av budskapet att du även kan dra 
igång något eget inom Korpen – inom 
Korpen är allt möjligt.

Marknadsföringen pausades mitt i på 
grund av den andra vågen av corona-
utbrott men hade fram tills dess resul-
terat i att cirka 250 000 personer 
nåddes via Facebook/Instagram 
(727 000 visningar) och 3 500 klick 
vidare till korpen.se, vilket är ett bra 
resultat. 

Visningar i sociala medier komplet-
terades dels med korta versioner på 
digitala skärmar i köpcentrum och på 
centralstationer och dels med prin-
tannonser och annonser i nyhetsbrev 
via fotbollsmagasinet Offside och 
ViMedia (tidningen Vi och Vi läser). 
Filmerna levererades även i lokala 
versioner till fyra föreningar. 

Engagemanget ökade
i sociala medier
Engagemang (det antal gånger som 
någon reagerar på, kommenterar, 
delar eller klickar på ett inlägg) är ett 
nyckeltal som visar om det innehåll 
vi skapar är relevant, att människor 
interagerar med det. Det som verkli-
gen stack ut under 2020 jämfört med 
2019 var just engagemanget och det 

kan bero på en kombination av ett 
utökat arbete med köpta annonser 
och att även corona påverkade männ-
iskors beteende och närvaro i sociala 
medier. På Facebook ökade engage-
manget från 19 572 st till 70 165 st. 

Osäkert läge ledde till Korpnytt 
Extra och rundringningar
Som ett resultat av coronapandemin 
och det osäkra läget skickades åtta 
extra Korpnytt ut, vilket innebar totalt 
19 nyhetsbrevutskick. Uppdaterad 
information på korpen.se, korpenin-
tern.se och Korpnytt Extra blev viktiga 
kanaler för att nå ut med coronarela-
terad information i organisationen. 
I maj ringde rikskansliet till i stort sett 
alla föreningar för att inventera läget 
och erbjuda stöd. 

Antalet pressutskick ökade
Tio pressmeddelanden publicerades 
och de visades 4 316 gånger. Totalt 
var det 781 visningar i Korpens press-
rum Via TT och 916 mejl skickades 
till media med Korpens pressmedde-
landen. 

Nytt verktyg för mallar och 
nya profilkläder 
Bytet till verktyget Korpen Toolbox 
innebar en lättare administration och 
mer tillgängliga mallar för kommuni-
kation och marknadsföring. Försälj-
ningen av profilkläder ökade efter en 
anpassning till ett mer ändamålsenligt 
sortiment. 
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Korpen i siffror

MEDLEMMAR 
Korpen finns över hela Sverige 
och varje dag motionerar tusentals 
människor i någon av våra 
korpföreningar.

BIDRAG FRÅN RF
75%

ÖVRIGA
INTÄKTER

1%

FAKTURERADE 
KOSTNADER

0% ADMINISTRATIVA 
AVGIFTER

5%

MEDLEMSAVGIFTER
0%

ÖVRIGA BIDRAG
12%

FÖRSÄKRING
4%

SPONSORINTÄKTER
1%

FINANS
2%

Personliga medlemmar i lokalföreningar i Nationella Organisationer
Personliga medlemmar i föreningar
Lokalföreningar i Nationella Organisationer 
Föreningar
Nationella Organisationer

STORLEKEN PÅ MOTIONSAKTIVITETER I 
NATIONELLA ORGANISATIONER 
(ANTAL KORPORATIONSIDROTTSSTARTER)

2020 2019

813 489 
146 461

2 158
285

16

1 486 528 Starter

* På grund av coronapandemin så utgår denna siffra för 2020

- *

708 608
133 220

1 924
269
15

Intäktsfördelning
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Kostnadsfördelning

PERSONAL
53%
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23%
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Idrottslyft/projektstöd till 
Korpens föreningar

Idrottslyft/projektstöd till Korpens föreningar

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

2016 2017 2018 2019 2020

Idrottslyftet finns inte mer, det är ersatt 
med Projektstöd barn- och ungdoms-
idrott. Korpen som förbund hanterar 
ansökningarna medan Riksidrotts-
förbundet betalar ut medel.

PROJEKTSTÖD BARN- OCH 
UNGDOMSIDROTT 2020 
Antal beviljade projekt: 39
Snitt per projekt: 16 647 kr
Antal föreningar: 31
Utbetalda medel: 649 230 kr. 
Nytt är att medel som inte använts 

under året flyttas över till 2021.
Huvudsakliga aktiviteter: anpassa 
idrottsytor/inköp av material, 
utbilda aktivitetsledare, utveckla 
träningsformer.
Huvudsakliga kostnader: material/
utrustning, ledararvode, lokalhyra.

10 i topp

10 i topp LOK-stöd hela 2019 och vt 2020 (placering 2019)

1. Korpen Stockholm (1) 544 277

2. Korpen Eskilstuna (2) 129 742

3. Toigye Taekwondo Club Malmö (–) 124 936

4. Korpen Malmö Idrottsförening (6) 117 712

5. Korpen Linköping (4) 103 971

6. Korpen Göteborg (5) 89 664

7. Korpen Huddinge Botkyrka (4) 86 080

8. Ljusdals Fritid IK (–) 61 100

9. Korpförening Halmstad (8) 55 014

10. Korpen Motala (–) 54 406

Bubblare: Korpen Nordmaling (9) 53 386

10 i topp utbildningstimmar (SISU) 2020 (placering 2019)

1. Föreningen Idrott för alla (1) 1 575

2. Strömsbro IF (–) 868

3. Korpen Gotland (2) 819

4. Korpförening Eskilstuna (7) 638

5. Korpförening Storsjön (6) 599

6. Korpförening Heros (4) 508

7. KFUM Ung (3) 352

8. Korpförening Bollnäs  (-)281

9. Korpen Nyköping (–) 278

10. Nya Korpen Skellefteå (9) 274

Bubblare: Korpförening Västerås (8) 266
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Styrelsen och generalsekreteraren 
för Korpen Svenska Motionsidrotts-
förbundet får härmed avge årsredo-
visning för räkenskapsåret 2020.
 
Förvaltningsberättelse
Årsredovisningen är upprättad i 
svenska kronor, SEK. Om inte annat 
särskilt anges, redovisas alla belopp 
i hela kronor (kr). Uppgifter inom 
parentes avser föregående år.
 
Information om 
verksamheten

Allmänt om verksamheten
Korpen Svenska Motionsidrotts-
förbundet (802001-8613, nedan 
Korpen) är ett av Sveriges största 
specialidrottsförbund och en 
del av Riksidrottsförbundet (RF). 
Korpen är anslutet även till SISU 
Idrottsutbildarna, European Federation 
for Company Sports (EFCS) och 
Svenskt Friluftsliv.
 
Korpens medlemsföreningar och 
nationella organisationer organiserar 
korpidrott, företagsidrott och motions-
idrott. Sammantaget omfattar Korpen 
idag knappt 1 miljon medlemskap i 
drygt 2 000 föreningar och nationella 
organisationer. Förbundets uppgift är 
att stödja medlemsorganisationerna 
i deras arbete att göra det enkelt 
för människor att sporta och ha kul 
tillsammans. Förbundet har sitt säte 
i Stockholm.
 
Främjande av ändamålet
Sedan början av 2019 arbetar Korpen 
efter strategin ”Fokus Korpen 2025”, 
utarbetad i samklang med RF:s 
”Strategi 2025, med livslångt idrottande 
i förening” som ett av de övergripande 
målen. Förbundet har arbetat vidare 
efter strategin, men fick se ett 2020 
präglat av den Covid-19-pandemi 
som bröt ut under våren. För Korpens 
föreningar har det varit ett tufft år, 
med inställda aktiviteter, vikande 
intäkter och permitterad personal.  
För förbundets bekommande resulte-
rade pandemin i färre fysiska möten 
och föreningsbesök i allmänhet och 
en inställd mötesplats i synnerhet. I 
maj var en mötesplats för drygt 300 
deltagare från hela landet planerad 
att hållas i Stockholm, med förbunds-
möte och firande av förbundets 

75-årsjubileum. Firandet fick nu 
skjutas på framtiden och förbunds-
mötet hållas digitalt.
 
I syfte att stödja föreningars ekonomi 
när aktiviteterna kan nå forna nivåer, 
beslutade Korpens förbundsstyrelse 
i december 2020 om att utge ett 
coronastöd under 2021. För varje 
medlem som under 2021 registreras 
av en förening i KIT får föreningen 25 
kronor i bidrag, i form av ett avdrag 
på fakturan för gemensamt system 
och försäkring. Stödet beräknas kosta 
förbundet maximalt 2 000 tkr. Vidare 
avsattes 250 tkr för direkta insatser 
riktade mot föreningar i ekonomisk kris.  
 
Under 2018 beviljades Korpen ett 
treårigt bidrag om totalt 4,7 mkr från 
Allmänna Arvsfonden, för att under 
2019-2021 förverkliga idén om 
Korpen Matchmaker. Korpen Match-
maker är en ny digital modell och 
plattform för matchspel och ranking 
inom lagidrott. Grundtanken är att 
göra traditionellt seriespel mer 
modernt, lekfullt och mer tillgängligt, 
inte minst för målgruppen 13–25-
åringar. Utmaning av motståndare, 
planbokning, domartillsättning, 
resultatrapportering –  allt utom själva 
spelandet av matcherna görs digitalt. 
Under 2020 har en app utvecklats, 
som ska lanseras under 2021.  
 
I samarbete med Postkodstiftelsen 
bedriver Korpen sedan senhösten 
2019 även projektet ”Med hälsan i 
behåll – ålder inget hinder”. Korpen 
vill genom projektet tillgängliggöra 
ett brett och anpassat utbud av 
motionsidrott för seniorer i ålders-
gruppen 60 år och äldre. Under en 
knapp treårsperiod erhåller Korpen 
för detta ett stöd om 2,9 mkr. Under 
2020 har Korpen bland annat utvecklat 
en plattform för online-träning, 
kallad Korpen Online, där inspelade 
övningar och träningsprogram kan 
läggas upp. Med hjälp av Korpen 
Online kan Korpens föreningar och 
nationella organisationer erbjuda 
likvärdig träning på distans för sina 
medlemmar. 
 
En ombyggnad av den externa 
webben korpen.se blev klar under 
våren 2020. Målet har varit att 
besökare av hemsidan på ett 

lättare sätt ska kunna hitta till våra 
föreningars stora utbud av aktiviteter, 
genom sammankoppling med det 
administrativa systemet KIT. På 
korpen.se kan även företag och 
organisationer hitta information om 
hur de kan starta en förening på 
arbetsplatsen och vilket stöd som 
finns att få från Korpen. 
 
2020 års upplaga av ”Korpen 
Challenge”, Korpens lekfulla tävling 
med fokus på nyttig vardagsmotion 
och lagbyggande på arbetsplatser, 
växte från 350 deltagare 2019 till 
1 400 år 2020. Den veckolånga 
korpträningsresan till Portugal under 
hösten hölls i ett mindre format än
 vanligt och denna gång utan ledar-
skapsutbildning för unga ledare inom 
Korpen. 
 
Under 2020 har mångfalds- och 
inkluderingsarbetet fortsatt bedrivits 
i samarbete med ett antal korp-
föreningar och med stöd från RF, även 
om färre fysiska möten kunnat hållas. 
Syftet är som tidigare att stärka 
föreningarnas förmåga att välkomna 
exempelvis nyanlända människor  
i sin verksamhet.
 
Inför förbundsmötet 2020 togs 
Demokratiskolan fram, i form av 
fyra filmer som på ett enkelt sätt 
förklarar det demokratiska arbetet 
i en förening. Korpen kommer 
även fortsättningsvis att arbeta 
med att lätta upp de demokratiska 
processerna och använda ett mer 
inkluderande språk, i syfte att öka 
engagemanget i våra befintliga 
föreningar och locka nya föreningar 
att ansluta sig till Korpen.

Resultat och ställning 
Förbundet redovisar för verksam-
hetsåret 2020 ett resultat om 54 tkr. 
Efter nyttjande av ändamålsbestämda 
medel om 974 tkr och avsättning av 
ändamålsbestämda medel om 2 322 
tkr avräknas underskott om -1 294 
tkr balanserat kapital.

Inför år 2020 hade förbundet 
budgeterat med ett resultat om  
-1 500 tkr efter finansiella poster.  
En förklaring till att resultatet blev 
bättre än budget är att 2020 års 

fysiska mötesplats med förbunds-
möte behövde ställas in på grund 
av corona-pandemin. Det finansiella 
nettot överträffade åter budget, med 
god utveckling för Korpens placerade 
överskottslikviditet. De totala intäkterna 
minskade under 2020 med 5,0 % 
jämfört med år 2019. Egenfinansie-
ringen, den andel av de totala 
intäkterna som ej utgörs av bidrag, 
var 11,3 %. De totala bidragen från 
RF minskade med 8,2 % jämfört 
med föregående år. Vid årets slut var 
20 tjänster tillsatta på förbundet.

Väsentliga händelser efter 
räkenskapsårets slut
I samband med hävningen av 
avtalet för mötesplatsen i maj 2020 
hamnade förbundet i en rättslig tvist 
med företrädarna för den anläggning 
mötesplatsen var planerad att hållas 
på. Korpens motpart i tvisten hävdar 

att de hade kunnat arrangera mötes-
platsen på ett smittsäkert sätt och 
kräver därför förbundet på 75 % av 
totalkostnaden för arrangemanget. 
Målet är pågående och i december 
2020 ägde en muntlig förhandling 
rum i tingsrätten. Parterna ska under 
våren 2021 inkomma med slutliga 

bevisuppgifter. Huvudförhandling 
är utsatt till 24–26 augusti 2021. 
Förbundet och dess juridiska ombud 
hyser goda förhoppningar om att gå 
vinnande ur förhandlingen, men gör 
en reservering om 500 tkr i bokslutet, 
motsvarande ungefär hälften av den 
omtvistade fakturan.

Personliga medlemmar i lokalföreningar i nationella
organisationer*     
Personliga medlemmar i föreningar 
Lokalföreningar i nationella organisationer 
Föreningar 
Nationella organisationer

708 608
133 220

1 924
269

15

813 489
146 461

2 158
285

16

* De nationella organisationerna 
är paraplyorganisationer för 
lokalföreningar inom respektive 
koncern/organisation. Det är de 
nationella organisationerna som 
är medlemmar i Korpen Svenska 
Motionsidrottsförbundet.

Medlemmar

Flerårsjämförelse

I FÖRBUNDET INGÅENDE ORGANISATIONSLED 2020 2019

Verksamhetens intäkter
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter utnyttjande och avsättning 
av ändamålsbestämda medel
Eget kapital
Balansomslutning
Medelantalet anställda 

RESULTAT (TKR)
30 850

-823

-73
16 424
24 150

20

2019
30 080

1 362

1 362
17 247
21 123

16

2018
28 342

1 378

4 178
15 885
19 427

15

2017
29 321
-2 213

-3 713
14 506
18 790

16

2016
29 291

54

-1 294
16 478
23 610

19

2020
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KIT-utveckling
Mångfalds- och inkluderingsarbete
Coronastöd
Summa

Ingående balans 2020-01-01
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel
Avsättning ändamålsbestämda medel
Årets resultat
Utgående balans 2020-12-31

FÖRÄNDRING AV 
ÄNDAMÅLSBESTÄMDA MEDEL

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

15 173 806
974 000

-2 322 000
54 293 

13 880 099

-974 000

-974 000

1 250 000

1 250 000

BALANSERAT KAPITAL

INGÅENDE
BALANS

1 250 000 
-974 000

2 322 000

2 598 000

72 000
2 250 000
2 322 000

ÄNDAMÅLS-
BESTÄMDA MEDEL

UTNYTTJADE
MEDEL

AVSÄTTNING
MEDEL

16 423 806

54 293 
16 478 099

276 000
72 000

2 250 000
2 598 000

TOTALT 
KAPITAL

UTGÅENDE
BALANS

Medlemsavgifter 
Gåvor
Bidrag
Nettoomsättning 
Övriga verksamhetsintäkter
Summa verksamhetens intäkter 

Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Övriga verksamhetskostnader
Summa verksamhetens kostnader
Verksamhetsresultat

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa resultat från finansiella poster
Resultat efter finansiella poster

Årets resultat

Årets resultat enligt resultaträkningen
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel
Avsättning till ändamålsbestämde medel
Kvarstående belopp för året

NOT

VERKSAMHETENS INTÄKTER

VERKSAMHETENS KOSTNADER

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER

FÖRDELNING AV ÅRETS RESULTAT

2019-01-01
-2019-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

3
4
5

6
7
8

9
10

104 500
128 897

26 229 842
2 862 047
1 524 882

30 850 168

-14 596 163
-16 210 677

-2 572 922
-33 379 762

-2 529 594

1 708 667
-2 016

1 706 651
-822 942

 
-822 942

-822 942
750 000

-72 942 

108 000
15 000

25 975 474
2 038 800
1 291 693

29 428 966

-12 236 317
-15 859 547

-1 833 955
-29 929 818

-500 852

560 065
-4 919

555 146
54 293

 
54 293

54 293
974 000

-2 322 000
-1 293 707 

Resultaträkning
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Summa tillgångar

Summa eget kapital och skulder

NOT

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Summa anläggningstillgångar

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Ändamålsbestämda medel
Balanserat kapital
Summa eget kapital

Avsättningar
Övriga avsättningar
Summa avsättningar

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Skuld erhållna ej nyttjade bidrag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

Kortfristiga placeringar

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

2019-12-312020-12-31

12

13

14

15

500 000
500 000

206 295
634 627

2 149 900
2 990 822

1 250 000
15 173 805
16 423 805

0
0

2 900 042
500 000

2 002 243
273 927

2 050 326
7 726 538

2 355 896
500 000

1 821 526
267 499

1 687 035
6 631 956

11 599 007
23 650 343

9 060 514

12 164
655 736

1 696 656
2 364 556

2 598 000
13 880 098
16 478 098

500 000
500 000 

12 229 579
23 110 055

8 515 920

500 000
500 000

24 150 343

24 150 343

23 610 055

23 610 055

Balansräkning
Not 1 Redovisnings- och 
värderingsprinciper
 
Årsredovisningen är upprättad med 
tillämpning av årsredovisningslagen 
och Bokföringsnämndens allmänna 
råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning 
och koncernredovisning (K3). Om 
inte annat framgår är principerna 
oförändrade i jämförelse med 
föregående år.
 
Verksamhetens intäkter
 
Intäktsredovisning
Endast det inflöde av ekonomiska 
fördelar som förbundet erhållit eller 
kommer att erhålla för egen räkning 
redovisas som intäkt. Intäkter 
värderas, om inget särskilt anges 
nedan, till det verkliga värdet av 
det som erhållits eller kommer att 
erhållas.
 
Medlemsavgifter 
Medlemsavgifter innefattar 
fakturerade medlemskap i Korpen 
Svenska Motionsidrottsförbundet. 
Medlemsavgifterna redovisas vid 
fakturering av medlemsavgifter och 
intäktsredovisas över den tidsperiod 
som avses.
 
Gåvor och bidrag
En transaktion i vilken förbundet 
tar emot en tillgång eller en tjänst 
som har ett värde, utan att ge 
tillbaka motsvarande värde i utbyte, 
är en gåva eller ett erhållet bidrag. 
Om tillgången eller tjänsten erhålls 
därför att förbundet uppfyllt eller 
kommer att uppfylla vissa villkor och 
om organisationen har en skyldighet 
att återbetala till motparten om 
villkoren inte uppfylls, är det ett 
erhållet bidrag. Är det inget bidrag 
är det en gåva. 
 
Gåvor
Gåvor redovisas som huvudregel som 
intäkt när de erhålls.
 

Bidrag
Bidrag redovisas som intäkt när 
villkoren för att erhålla bidraget har 
uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas 
som skuld till dess att villkoren för att 
erhålla bidraget uppfylls. Bidrag som 
erhållits för att täcka vissa kostnader 
redovisas samma räkenskapsår 
som den kostnad bidraget är avsett 
att täcka. Bidrag som hänför sig 
till en anläggningstillgång minskar 
anskaffningsvärdet. Erhållna bidrag 
värderas till det verkliga värdet av 
den tillgång som förbundet fått eller 
kommer att få. 
 
Nettoomsättning och övriga 
verksamhetsintäkter
Intäkter redovisas vid det tillfälle en 
faktura upprättas eller, i de fall faktura 
inte skrivits, vid det tillfälle likvid 
erhålls.
 
Leasing
Korpens samtliga leasingavtal 
redovisas som operationella, dvs. 
leasingavgifter redovisas linjärt över 
leasingperioden.

Finansiella instrument

Finansiella instrument som redovisas 
i balansräkningen inkluderar värde-
papper, kundfordringar och övriga 
fordringar, kortfristiga placeringar 
och leverantörsskulder. Instrumenten 
redovisas i balansräkningen när 
Korpen Svenska Motionsidrotts-
förbundet är part i instrumentets 
avtalsmässiga villkor.
 
Kundfordringar och 
övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättnings-
tillgångar med undantag för poster 
med förfallodag mer än 12 månader 
efter balansdagen, vilka klassificeras 
som anläggningstillgångar. Fordringar 
tas upp till det belopp som förväntas 
bli inbetalt efter avdrag för individuellt 
bedömda osäkra fordringar.

 

Kortfristiga placeringar
Värdepapper som är anskaffade med 
avsikt att innehas kortsiktigt redovisas 
i enlighet med lägsta värdets princip 
till det lägsta av anskaffningsvärde 
och marknadsvärde. I posten kort-
fristiga placeringar ingår aktier, fonder 
och obligationer som innehas för att 
placera likviditetsöverskott på kort sikt.
 
Värdepappersportföljer
Korpen Svenska Motionsidrotts-
förbundet har en värdepappersportfölj 
som ingår i posten kortfristiga place-
ringar i balansräkningen. Portföljen 
värderas i enlighet med lägsta värdets
princip till det lägsta av anskaffnings-
värde och marknadsvärde. Det innebär 
att vid prövning av lägsta värdets princip 
avräknas orealiserade förluster mot 
orealiserade vinster inom portföljen.
 
Alla transaktioner med värdepapper 
redovisas på likviddagen.
 
Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder 
redovisas initialt till anskaffningsvärde 
efter avdrag för transaktionskostnader. 
Skiljer sig det redovisade beloppet från 
det belopp som ska återbetalas vid 
förfallotidpunkten periodiseras mellan-
skillnaden som räntekostnad över 
lånets löptid med hjälp av instrumentets 
effektivränta. Härigenom överens-
stämmer vid förfallotidpunkten det redo-
visade beloppet och det belopp som 
ska återbetalas.
 
Eget kapital

Eget kapital utgörs av posterna Ända-
målsbestämda medel och Balanserat 
kapital. I ändamålsbestämda medel 
ingår avsättningar för åtaganden som 
ska infrias i framtiden. När förbundet 
belastas med kostnader för ändamålet 
redovisas dessa i resultaträkningen. 
Upplösning sker därefter av för 
ändamålet avsatt medel under eget 
kapital med motsvarande belopp.

Noter
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RF – Grundbidrag (ordinarie SF-stöd)
RF – Idrottslyftet
RF – Riktat stöd
RF – Organisationsstöd
RF – Verksamhetsstöd
RF – Projektstöd
RF – Uppdragsersättning
RF – Kompensationsstöd för effekter av coronaviruset
RF – Idrott för äldre
Bidrag från specialdistriktsförbund
Allmänna Arvsfonden
Postkodstiftelsen

Förbundet redovisar en avsättning om 500 tkr avseende en pågående rättstvist med 
ovisst utfall. Beloppets storlek är en bedömning styrelsen gjort utifrån riskkalkyl och 
utlåtande från anlitad advokat.

I nettoomsättningen ingår intäkter från:
Fakturerade kostnader
Administrativa avgifter KIT
Sponsring
Övriga intäkter

Försäkringsavgifter
Försäkringsersättning
Mellanskillnad vid lösen av leasingbil
Sjuklöneersättning
Deltagaravgifter

Konsultarvoden
Lokalhyra
Licenser
Resor
Kost och logi
Riskkostnad rättslig tvist
Övriga externa kostnader

NOT 3 BIDRAG

NOT 2 UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR

NOT 4 NETTOOMSÄTTNING

NOT 5 ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER

NOT 6 ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER

2019

2019

2019

2019

2020

2020

2020

2020

15 581 000
7 220 000
1 730 000

0
0
0
0
0
0

412 661
1 046 699

239 482
26 229 842

332 750
2 232 824

290 000
6 473

2 862 047

1 489 882
0
0
0

35 000
1 524 882

7 367 565
1 632 550

795 650
951 534

1 535 664
0

2 313 199
14 596 162

0
0

663 804
3 360 000
5 740 000
1 845 000

10 700 000
168 000
50 000

100 000
2 017 742 
1 330 928 

25 975 474

7 700
1 595 031

290 000
146 069

2 038 800

1 061 017
49 180 

137 545 
43 951 

0
1 291 693

7 273 533
1 549 633

422 812
205 345
654 739
500 000 

1 630 255
12 236 317

Medelantalet anställda
Kvinnor
Män

Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader
Löner och ersättningar till styrelsen och generalsekreteraren
Löner och ersättningar till övriga anställda

NOT 7 LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER 20192020

10
10
20

1 313 207
9 123 497

10 436 704

8
11
19

1 290 181
9 323 161

10 613 342

Sociala avgifter enligt lag och avtal
Pensionskostnader för styrelsen och generalsekreteraren
Pensionskostnader för övriga anställda

Olycksfallsförsäkringskostnader
Lämnade bidrag
Deltagar- och medlemsavgifter
Övriga verksamhetskostnader

Utdelningar
Ränteintäkter
Realisationsresultat vid försäljningar
Nedskrivningar
Återföring av nedskrivningar

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare 
Kvinnor
Män

Generalsekreterare och andra ledande befattningshavare 
Kvinnor
Män

2019

2019

2019

2020

2020

3 624 745
438 630
886 163

4 949 538

2 088 000
300 000
183 501

1 421
2 572 922

57 303
4 065

862 024
0

785 275
1 708 667

5
6

11

1
2

3 422 287
487 984
892 751

4 803 022 

1 435 500
198 773

88 991
110 691

1 833 955

15 479
2 158

732 903
-190 475

0
560 065

5
6

11

1
2

Totala löner, ersättningar, sociala 
kostnader och pensionskostnader 15 386 24215 416 364

NOT 8 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER

NOT 9 ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER 2020
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Korpen Hälsa AB, 556564-3631, Stockholm 
Summa

Förutbetalda försäkringspremier
Förutbetalda kostnader
Upplupna intäkter
Övriga poster

Upplupna semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Övriga poster

Allmänna Arvsfonden
Postkodstiftelsen
Riksidrottsförbundet

Övriga avsättningar
Avsättning för rättslig tvist

Borgensförbindelse korpförening
Summa eventualförpliktelser

Bundet eget kapital 
Aktiekapital

Koncernredovisning upprättas inte då det helägda dotterföretaget Korpen Hälsa AB 
är vilande och av ringa betydelse med hänsyn till kravet på rättvisande bild.

ANTAL 
ANDELAR

2019-12-31

BOKFÖRT 
VÄRDE

2020-12-31

2019-12-31

2019-12-31

2019-12-31

2019-12-31

2019-12-31

RÖST-
ANDEL I %

2020-12-31

BOKFÖRT 
VÄRDE

2019-12-31

2020-12-31

2020-12-31

2020-12-31

2020-12-31

2020-12-31

5 000
5 000

500 000
500 000

435 000
90 730

1 397 050 
227 120

2 149 900

1 141 990
277 588
630 748

2 050 326

841 725
760 518
400 000

2 002 243

0
0

300 000
300 000

500 000
500 000

100
100

500 000
500 000

262 500
657 026
777 130

0
1 696 656

1 057 799
286 486
342 750

1 687 035

302 407
1 349 590

169 529
1 821 526

500 000
500 000

300 000
300 000

500 000
500 000

 

NOT 11 ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

NOT 12 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

NOT 15 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

NOT 14 SKULD ERHÅLLNA EJ NYTTJADE BIDRAG

NOT 13 AVSÄTTNINGAR

NOT 16 EVENTUALFÖRPLIKTELSER

Erik Söderberg
Ordförande

Eva Bjernudd
Generalsekreterare

Julia Cornu

Mats Johansson

Gunilla Lindström

Mattias Svensson

Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av vår 
elektroniska underskrift.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 
 
 

Ulrika Granholm Dahl
Auktoriserad revisor

Anna-Lena Danielsson
Vice ordförande

Maria Arrefelt

Jonny Häggström

Fredrika Lindström

Abdulkadir Moalim

Jürgen von Rosen

Mia Petré Lennerman
Förtroendevald revisor

Övriga räntekostnader och liknande resultatposter

20192020

2 016
2 016

4 919
4 919

NOT 10 RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE 
RESULTATPOSTERRESULTATPOSTER

Stockholm den dag som framgår av vår elektroniska underskrift.

Årsredovisningen har fastställts vid styrelsemöte 20 april 2021
och därefter signerats av samtliga styrelseledamöter.
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Revisionsberättelse

Rapport om 
årsredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredo-
visningen för Korpen Svenska 
Motionsidrottsförbundet för år 2020. 

Enligt vår uppfattning har årsredo-
visningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande 
bild av förbundets finansiella ställning 
per den 31 december 2020 och av 
dess finansiella resultat för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltnings-
berättelsen är förenlig med årsredo-
visningens övriga delar. 

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god 
revisionssed i Sverige. Revisorernas 
ansvar enligt denna sed beskrivs 
närmare i avsnitten Den auktoriserade 
revisorns ansvar samt Den förtroende-
valda revisorns ansvar.

Vi är oberoende i förhållande till 
förbundet enligt god revisorssed i 
Sverige. Jag som auktoriserad revisor 
har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har 
inhämtat är tillräckliga och ändamåls-
enliga som grund för våra uttalanden.

Annan information än 
årsredovisningen
Den andra informationen består av 
Korpen Svenska Motionsidrotts-
förbundets verksamhetsberättelse 
för 2020 som vi inhämtade före 
datumet för denna revisionsberättelse. 
Det är styrelsen som har ansvaret 
för denna andra information. 

Vårt uttalande avseende års-
redovisningen omfattar inte denna 
information och vi gör inget uttalande 
med bestyrkande avseende denna 
andra information.

I samband med vår revision av 
årsredovisningen är det vårt ansvar 
att läsa den information som 
identifieras ovan och överväga om 
informationen i väsentlig utsträckning 
är oförenlig med årsredovisningen. 
Vid denna genomgång beaktar vi 
även den kunskap vi i övrigt inhämtat 
under revisionen samt bedömer om 
informationen i övrigt verkar innehålla 
väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har 
utförts avseende denna information, 
drar slutsatsen att den andra informa-
tionen innehåller en väsentlig fel-
aktighet, är vi skyldiga att rapportera 
detta. Vi har inget att rapportera 
i det avseendet.

Styrelsens och 
generalsekreterarens ansvar
Det är styrelsen och general-
sekreteraren som har ansvaret för 
att årsredovisningen upprättas och 
att den ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen. Styrelsen och 
generalsekreteraren ansvarar även 
för den interna kontroll som de 
bedömer är nödvändig för att upp-
rätta en årsredovisning som inte 
innehåller några väsentliga fel-
aktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på misstag.

Vid upprättandet av årsredo-
visningen ansvarar styrelsen och 
generalsekreteraren för bedömningen 
av förbundets förmåga att fortsätta 
verksamheten. De upplyser, när så 
är tillämpligt, om förhållanden som 
kan påverka förmågan att fort-
sätta verksamheten och att använda 
antagandet om fortsatt drift. 
Antagandet om fortsatt drift till-
lämpas dock inte om styrelsen  
och generalsekreteraren avser att 
likvidera förbundet, upphöra med 
verksamheten eller inte har något 
realistiskt alternativ till att göra  
något av detta. 

Den auktoriserade revisorns ansvar
Jag har att utföra revisionen enligt 
International Standards on Auditing 
(ISA) och god revisionssed i Sverige. 
Mina mål är att uppnå en rimlig grad 
av säkerhet om huruvida årsredo-
visningen som helhet inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter  
eller på misstag, och att lämna en 
revisionsberättelse som innehåller våra 
uttalanden. Rimlig säkerhet är en 
hög grad av säkerhet, men är ingen 
garanti för att en revision som utförs 
enligt ISA och god revisionssed i 
Sverige alltid kommer att upptäcka 
en väsentlig felaktighet om en sådan 
finns. Felaktigheter kan uppstå på 
grund av oegentligheter eller misstag 
och anses vara väsentliga om de 
enskilt eller tillsammans rimligen kan 
förväntas påverka de ekonomiska 
beslut som användare fattar med 
grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA 
använder jag professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. 
Dessutom:

· identifierar och bedömer jag  
 riskerna för väsentliga felaktigheter 
 i årsredovisningen, vare sig dessa 
 beror på oegentligheter eller på 
 misstag, utformar och utför  
 granskningsåtgärder bland annat  
 utifrån dessa risker och inhämtar  
 revisionsbevis som är tillräckliga  
 och ändamålsenliga för att utgöra  
 en grund för mina uttalanden.  
 Risken för att inte upptäcka en
 väsentlig felaktighet till följd av  
 oegentligheter är högre än för en  
 väsentlig felaktighet som beror  
 på misstag, eftersom oegentligheter  
 kan innefatta agerande i maskopi,
 förfalskning, avsiktliga utelämnanden,  
 felaktig information eller åsido-
 sättande av intern kontroll.
· skaffar jag mig en förståelse av 
 den del av förbundets interna  

 kontroll som har betydelse  
 för min revision för att utforma  
 granskningsåtgärder som är 
 lämpliga med hänsyn till omständig-
 heterna, men inte för att uttala  
 mig om effektiviteten i den interna  
 kontrollen.
· utvärderar jag lämpligheten i de  
 redovisningsprinciper som används  
 och rimligheten i styrelsens och  
 generalsekreterarens uppskattningar  
 i redovisningen och tillhörande   
 upplysningar.
· drar jag en slutsats om    
 lämpligheten i att styrelsen och  
 generalsekreteraren använder   
 antagandet om fortsatt drift vid  
 upprättandet av årsredovisningen.  
 Jag drar också en slutsats,  
 med grund i de inhämtade  
 revisionsbevisen, om huruvida  
 det finns någon väsentlig osäker- 
 hetsfaktor som avser sådana  
 händelser eller förhållanden  
 som kan leda till betydande  
 tvivel om förbundets förmåga  
 att fortsätta verksamheten. Om  
 jag drar slutsatsen att det finns en  
 väsentlig osäkerhetsfaktor, måste  
 jag i revisionsberättelsen fästa  
 uppmärksamheten på upp-
 lysningarna i årsredovisningen  
 om den väsentliga osäkerhets- 
 faktorn eller, om sådana upp-
 lysningar är otillräckliga, modifiera  
 uttalandet om årsredovisningen.  
 Mina slutsatser baseras på de  
 revisionsbevis som inhämtas fram  
 till datumet för revisionsberättelsen.  
 Dock kan framtida händelser eller  
 förhållanden göra att ett förbund 
 inte längre kan fortsätta  
 verksamheten.
· utvärderar jag den övergripande  
 presentationen, strukturen och  
 innehållet i årsredovisningen,  
 däribland upplysningarna,  
 och om årsredovisningen återger  
 de underliggande transaktionerna  
 och händelserna på ett sätt som  
 ger en rättvisande bild. 

Jag måste informera styrelsen om 
bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt 
tidpunkten för den. Jag måste 
också informera om betydelsefulla 
iakttagelser under revisionen, 
däribland eventuella betydande 

brister i den interna kontrollen som 
jag identifierat.

Den förtroendevalda  
revisorns ansvar
Jag har att utföra en revision enligt 
revisionslagen och därmed enligt god 
revisionssed i Sverige. Mitt mål är 
att uppnå en rimlig grad av säkerhet 
om huruvida årsredovisningen 
har upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och om 
årsredovisningen ger en rättvisande 
bild av förbundets resultat och 
ställning.

Rapport om andra krav enligt 
lagar och andra författningar

Uttalande
Utöver vår revision av årsredo-
visningen har vi även utfört en revision 
av styrelsens förvaltning för Korpen 
Svenska Motionsidrottsförbundet  
för år 2020.

Vi tillstyrker att förbundsmötet  
beviljar styrelsens ledamöter 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god 
revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 
enligt denna beskrivs närmare i 
avsnittet Revisorernas ansvar. Vi är 
oberoende i förhållande till förbundet 
enligt god revisorssed i Sverige.  
Jag som auktoriserad revisor har i 
övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har 
inhämtat är tillräckliga och ändamåls-
enliga som grund för vårt uttalande.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret  
för förvaltningen. 

Revisorernas ansvar
Vårt mål beträffande revisionen 
av förvaltningen, och därmed vårt 
uttalande om ansvarsfrihet, är att 
inhämta revisionsbevis för att med 
en rimlig grad av säkerhet kunna 
bedöma om någon styrelseledamot 
i något väsentligt avseende företagit 
någon åtgärd eller gjort sig skyldig 
till någon försummelse som kan 

föranleda ersättningsskyldighet mot 
förbundet. 

Rimlig säkerhet är en hög grad  
av säkerhet, men ingen garanti för 
att en revision som utförs enligt 
god revisionssed i Sverige alltid 
kommer att upptäcka åtgärder eller 
försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot förbundet.

Som en del av en revision enligt god 
revisionssed i Sverige använder den 
auktoriserade revisorn professionellt 
omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela 
revisionen. Granskningen av för-
valtningen grundar sig främst på 
revisionen av räkenskaperna. Vilka 
tillkommande granskningsåtgärder 
som utförs baseras på den auktori-
serade revisorns professionella 
bedömning och övriga valda revisorers 
bedömning med utgångspunkt i risk 
och väsentlighet. Det innebär att vi 
fokuserar granskningen på sådana 
åtgärder, områden och förhållanden 
som är väsentliga för verksamheten 
och där avsteg och överträdelser 
skulle ha särskild betydelse för 
förbundets situation. Vi går igenom 
och prövar fattade beslut, besluts-
underlag, vidtagna åtgärder och andra 
förhållanden som är relevanta för vårt 
uttalande om ansvarsfrihet.

Stockholm den dag som framgår av 
vår elektroniska underskrift.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Ulrika Granholm Dahl   
Auktoriserad revisor

Mia Petré Lennerman   
Förtroendevald revisor

Till förbundsmötet i Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet, org.nr 802001-8613

Revisionsberättelsen är avgiven 
den 21 april 2021



Svenska Motions-
idrottsförbundet


