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Svensk Aikidouppvisning 2011

Underlaget kring Vision 2020 och utkomsten av
Stormötet i oktober 2009 ligger otvetydigt som
ett fundament med viljeriktning för förbundets
arbete. Med det som klangbotten har ett antal
uppgifter konkretiserats för 2010 och det är
nödvändigt att dessa är specifika, mätbara,
nåbara och realistiska. Uppgifterna
konkretiseras där så är tillämpligt nedan.

Som en del av Vision 2020 och som en tydlig
utkomst från Stormötet kommer ramarna för ett
årligt återkommande evenemang med aikidouppvisning att tas fram. Tanken är att varje år
kunna erbjuda ett tillfälle då svensk aikido kan
visas, marknadsföras och kunskapsbildas kring.

Jämställdhet
Jämställdhet är ständigt aktuellt och liksom
tidigare år utser styrelsen inom sig en
jämställdhetsansvarig vars uppgift blir att
ansvara för och bevaka jämställdhetsarbetet
samt att tillse att den vid årsstämman 2010
antagna jämställdhetsplanen för Svenska
Aikidoförbundet bejakas.
Möjligheten att kunna söka jämställdhetsbidrag
enligt kriterier fastställda 2009-06-27 kommer att
finnas även 2010.
I syfte att hjälpa klubbarna i sitt jämställdhetsarbete ska inventering göras av utbudet av
jämställdhetsfrämjande verktyg som erbjuds
inom exempelvis RF/SISU/SB&K.

Kommunikation
Som en del av Vision 2020 kommer kommunikationsgruppen att jobba med följande
2010:
 vidareutveckla förbundshemsidan
 ta fram pressmaterial om aikido
Utbildning
Som en del av Vision 2020 kommer utbildningsgruppen att jobba med följande 2010:
 följa SB&Ks arbete med de gemensamma
kurserna
 ta fram en driva-klubb-verktygslåda av
användbar information och kursreferenser
Graderingskommittén
Förbundsstyrelsen utser, i enlighet med Aikikais
internationella reglemente, en graderingskommitté.

Klubbsamverkan
Inom svensk aikido finns en rik flora av
samverkan klubbar emellan. Detta är något som
ska bejakas. Således kommer möjligheten att
kunna söka samverkansbidrag finnas även
2010.
Sverigeläger 2010
I maj kommer Sverigelägret att genomföras i
Malmö. Det är kanske det viktigaste
evenemanget för alla Sveriges aikidoutövare
2010 på flera sätt. Lägret ger oss en möjlighet
att mötas, nätverka och dela vår glädje för
svensk aikido.
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Under 2010 ska kommittén förutom sina
ordinarie uppgifter också framverka ramar och
innehåll för fukushidoin- och shidoinutbildning.
Internationellt
Förbundet ska under 2010 representeras vid de
internationella evenemang som anses relevanta.
50-årsfirande 2011
Under 2010 kommer det förberedande arbetet
med svensk aikidos 50-årsfirande att
intensifieras. Projektplanering med aktiviteter
och budget kommer att detaljeras.
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