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VERKSAMHETSPLAN 2012 

  

Liksom tidigare år ligger utkomsten av Stormötet i oktober 2009 som ett fundament för er 
viljeinriktning av förbundets arbete. Med det samt 2010 och 2011 års arbete som klangbotten 
har ett antal uppgifter konkretiserats för 2012. Uppgifterna konkretiseras där så är tillämpligt 
nedan. 

Jämställdhet 

Under 2012 vill förbundet fokusera extra på jämställdhet och i syfte 
att hjälpa klubbarna i sitt jämställdhetsarbete ska förbundsstyrelsen 
genomföra ett antal aktiviteter. 

 Förbundsstyrelsen kommer att tillsätta en projektgrupp för detta arbete. 

 SISU:s 4R-metod presenteras för förbundet under första kvartalet med en workshop och 
tillsammans med SISU kommer 4R-metoden att anpassas och tillhandahållas för 
förbundets medlemsklubbar som ett verktyg och hjälpmedel. 

 Möjligheten att kunna söka jämställdhetsbidrag enligt kriterier fastställda 2011-10-30 
kommer att finnas även 2012. Förbundsstyrelsen får i uppdrag att ändra reglerna och ge 
möjlighet att söka bidrag både före och efter arrangemang. 

 Förbundsstyrelsen utser liksom tidigare inom sig en jämställdhetsansvarig vars uppgift är 
att ansvara för och bevaka jämställdhetsarbetet. 

Jämställdhetsarbete är inte bara en rättvisefråga utan svensk aikido kommer att bli bättre av 
att den blir jämställd. 

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 2012. 

Webbplatsen 

Svenska Aikidoförbundets webbplats med vår nya domän www.svenskaikido.se har starkt 
vitaliserats och utvecklats de senaste tre åren. Detta arbete ska fortsätta och för 2012 är 
ambitionen att bl.a. följande ska vidareutvecklas: 

 Klubblistan ska kompletteras med flera sökmetoder och med kartor där varje klubb är 
positionerad. 

 ”Jämställdhet” ska tillkomma som egen flik. 

 ”Verktygslådan” ska tillkomma som egen flik med verktyg för klubbarna att använda i sin 
verksamhet. 

 
 
 
 
 

http://www.svenskaikido.se/
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Public relations 

Tidigare har AikidoNytt givits ut som en nyhetsbulletin till förbundets medlemsklubbar. Under 
2011 omvandlades AikidoNytt till att bli ett informationsutskick per epost som skickas ut direkt 
när förbundet vill förmedla något speciellt. Detta kommer förbundet att fortsätta med 2012.  
Inom området public relations kommer förbundsstyrelsen under 2012 dessutom att jobba med 
att: 

 färdigställa ”Om aikido” att förutom befintliga texter också omfatta en om 1000 ord. 

 ta fram profilprodukter och en broschyr som klubbarna kan använda för sin marknadsföring 

Utbildning 

En viktig faktor som är förutsättningsskapande för gott instruktörsskap, god klubbledning och 
klubbadministration är utbildning. Det finns en rad utbildningsmöjligheter och 
utbildningsgruppen kommer under 2012 att: 

 tillse att uppdatera referenser till kurser och användbar information på förbundets 
webbplats 

 följa SB&K:s arbete med de gemensamma kurserna, och tillsammans med 
graderingskommittén genomföra Fukushidoin- och Shidoinutbildning. 

Internationellt 

Förbundet ska under 2012 representeras vid de internationella evenemang som anses 
relevanta. Just 2012 är det IAF-kongress i Tokyo 17-24 september. I anslutning till detta 
genomförs det uppskjutna firandet av 70- respektive 80-års jubileerna av Stiftelsen Aikikai och 
Aikido Hombu Dojo den 23 september. 

Svenska Aikidoförbundet har beviljats stöd genom RF:s Internationella Stimulansbidrag för 
deltagande vid IAF-kongressen för att verka för en fortsatt stark svensk representation inom 
IAF. 

Graderingskommittén 

Förbundsstyrelsen utser, i enlighet med Aikikais internationella reglemente, en 
graderingskommitté. 

Under 2012 ska kommittén förutom sina ordinarie uppgifter:    

 tillsammans med utbildningsansvarig anordna Fukushidoin- och Shidoinutbildning,  

 omstöpa graderingskommitténs hemsida. 

Sverigeläger 2012 

2012 står Kalmar värdar för Sverigelägret och målet är att återigen kunna samla hela 
aikidosverige för att vi ska kunna träna och umgås tillsammans. 

Svenska Aikidouppvisningen 2012 

Redan 2010 hade förbundsstyrelsen i uppdrag att framverka ramar för ett årligt återkommande 
evenemang med aikidouppvisning som huvudnummer. Syftet med evenemanget är att kunna 
erbjuda ett tillfälle då aikido kan visas, marknadsföras och kunskapsbildas kring. Under 2012 
ska ramarna för evenemanget revideras och erfarenheter från tidigare uppvisningar i samband 
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med Sverigeläger och Jubileumslägret samlas. Själva evenemanget ska 2012 vara en del av 
Sverigelägret. 

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 fortsätter förbundet satsningen med en 
nationell uppvisningstrupp. Uppvisningstruppens syfte är att vara svensk aikidos ansikte vid 
nationella begivenheter. Således ska under 2012;   

 nationell uppvisningstrupp utses och kompletteras med ytterligare två kvinnor,   

 nationell uppvisningstrupp delta vid SM-veckan i Östersund,   

 nationell uppvisningstrupp delta vid Svenska Aikidouppvisningen 2012 (vid Sverigelägret 
2012 i Kalmar) 

Ungdomssatsning 

Svenska Aikidoförbundet vill uppmuntra och stötta landets unga utövare som är svensk 
aikidos framtid. Antalet unga tränande är en indikator över hur väl svensk aikido utvecklas. 
Därför startar Svenska Aikidoförbundet en flerårig satsning på unga. 2012 budgeterar 
förbundsstyrelsen 25.000 kr som ett bidrag till unga tränande 13-20 år. 


