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Verksamhetsplan 2011
Liksom förra året ligger utkomsten av Stormötet i oktober 2009 som ett fundament för er
viljeinriktning av förbundets arbete. Med det samt 2010 års arbete som klangbotten har ett
antal uppgifter konkretiserats för 2011. Uppgifterna konkretiseras där så är tillämpligt nedan.

Jämställdhet
Jämställdhet är ständigt aktuellt och liksom tidigare år utser styrelsen inom sig en
jämställdhetsansvarig vars uppgift är 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 2011.
I syfte att hjälpa klubbarna i sitt jämställdhetsarbete ska utkomsten av inventeringen som
gjordes 2010 på jämställdhetsfrämjande verktyg publiceras på förbundets webbplats i form av
länkar till stöd och hjälp på området.

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 2011.

Kommunikation
Kommunikationsgruppen kommer under 2011 att jobba med att:
vidareutveckla förbundets webbplats
vidareutveckla pressmaterialet om aikido
marknadsföra aikido på Internet

Utbildning
Utbildningsgruppen kommer under 2011 att jobba med att:
tillse att publicera på förbundets webbplats referenser till kurser och användbar
information som 2010 års inventering resulterat i
följa SB&K:s arbete med de gemensamma kurserna

50-årsfirande av svensk aikido 2011
Under 2011 firar vi 50 år av svensk aikido. Helgen 9-11 september är bokad för evenemanget
som går av stapeln i Eriksdalshallen i Stockholm. Evenemangets förberedelser och
genomförande drivs som separat projekt med egen projektledare. Evenemanget innehåller
förutom träning och firande en uppvisning för allmänheten. Dessutom kommer en
jubileumsskrift att tas fram.
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Internationellt
Förbundet ska under 2011 representeras vid de internationella evenemang som anses
relevanta.

Graderingskommittén
Förbundsstyrelsen utser, i enlighet med Aikikais internationella reglemente, en
graderingskommitté.
Under 2011 ska kommittén förutom sina ordinarie uppgifter tillsammans med
utbildningsgruppen utvärdera, justera och genomföra fukushidoin- och shidoinutbildning.

Svenska Aikidouppvisningen 2011
Under 2010 hade styrelsen i uppdrag att framverka ramar för ett årligt återkommande
evenemang med aikidouppvisning som huvudnummer. Tanken är att varje år kunna erbjuda
ett tillfälle då svensk aikido kan visas, marknadsföras och kunskapsbildas kring. Under 2011
ska denna Svenska Aikidouppvisningen genomföras.

Nationell uppvisningstrupp
Lejonparten av marknadsföringen av aikido i Sverige på lokal nivå sker genom alla ni
engagerade instruktörers och klubbledares försorg. För att bereda möjlighet för svensk aikido
att på nationell nivå kunna synas och locka ny publik kommer en nationell uppvisningstrupp att
tas ut. Uppvisningstruppens syfte är att vara svensk aikidos ansikte vid nationella
begivenheter. Således ska under 2011;
ramar för den nationella uppvisningstruppen fastställas,
nationell uppvisningstrupp tas ut,
nationell uppvisningstrupp delta vid SM-veckan,
nationell uppvisningstrupp delta vid Svenska Aikidouppvisningen 2011

SM-veckan 2011
SM-veckan är ett samarbetsprojekt mellan Riksidrottsförbundet och Sveriges Television. SMveckan återkommer varje år - vinter och sommar. Syftet med SM-veckan är att under en
veckas tid genomföra så många svenska mästerskap som möjligt i så många av RF:s 70
idrotter som möjligt. Vintern 2011 går den av stapeln i Sundsvall och sommaren 2011
genomförs i Halmstad.
Under 2011 ska Svenska Aikidoförbundet delta vid SM-veckorna via de lokala klubbarna samt
med den nationella uppvisningstruppen i syfte att exponera aikido för en bredare publik. SMveckorna äger rum i Sundsvall 1-6 februari samt i Halmstad 27 juni-3 juli.

Sverigeläger 2012
För Sverigelägret 2012 ska värd utses, projektplanering med aktiviteter och budget utarbetas.
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