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VERKSAMHETSPLAN 2014
Sverigeläger 2014
Under 2014 är det dags för nästa Sverigeläger då vi återigen samlas för att träna, umgås och
fira vår aikidogemenskap i Sverige. Denna gång återvänder Sverigelägret till Göteborg där det
en gång började 1986.

Svenska Aikidouppvisningen 2014
I samband med Sverigelägret i Göteborg genomförs den årliga Svenska Aikidouppvisningen.
Evenemanget är förutsättningsskapande för att kunna nå en bredare publik i media genom
reportage om aikido som idrott samt intervjuer av utövare och instruktörer. Dokumentation av
uppvisningen kommer också kunna användas för att marknadsföra aikido. Därtill tjänar
uppvisningen också det interna syftet att inspirera varandra att utvecklas.

Nationellt ungdomsläger 2014
Under 2014 vill Svenska Aikidoförbundet åter arrangera ett nationellt läger för att samla barn
och unga från hela Sverige för härlig och rolig träning.
Dessutom ska lägret vara en naturlig del i att marknadsföra aikido i Sverige. Därmed är syftet
med evenemanget inte bara för att stimulera och behålla unga utövare utan också att fungera
som en språngbräda för extern kommunikation och rekrytering.

Nationella uppvisningstruppen
Under 2014 avser förbundet åter hålla med en nationell uppvisningstrupp. Syftet är att:





Representera Svenska Aikidoförbundet och svensk aikido vid publika (nationella och
internationella) evenemang och väcka intresse för vår idrott, samt därigenom öka
medvetenhet och kunskap om aikido bland allmänhet och media.
Medlemmar av den Nationella Uppvisningstruppen skall kunna lyftas fram och medverka i
PR-material (i tryck och video), reportage och intervjuer där de visar sina färdigheter och
på ett engagerat sätt berättar vad som inspirerar dem att träna och sträva vidare med sin
träning.
Uppnå en än mer professionell nivå på de nationella uppvisningarna genom att arbeta med
medlemmarnas mentala och fysiska förberedelser, uppvisningarnas sammansättning och
presentation, i syfte att vara förutsättningsskapande för skapandet av ett säljmaterial om
aikido.
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Därför kommer förbundet att:




Se över förbundsstyrelsens policy från 2011 för nationella uppvisningstruppen.
Utta en ny trupp för deltagande vid exempelvis Svenska Aikidouppvisningen, SM-veckan i
Borås, Nationella ungdomslägret.
Jobba fram i form av foto, video, intervjuer för marknadsföring.

Jämställdhet
Under verksamhetsåret 2014 ska:




Jämställdhetspolicyn ses över.
I kunskapsinsamlande syfte söka återkoppling och dialog med ett antal klubbar för att lära
oss kloka arbetssätt och exempel på jämställdhetsarbete.
Arbeta vidare med, och fylla vår hemsida med exempel på förebilder och väl genomförda
arbeten inom jämställdhet.

Dessutom som ett beredande förutsättningsskapande inspirationsarbete 2014 för 2015 samla in goda exempel från andra förbund med liknande hierarkiska uppbyggnad.

Graderingskommittén
Förbundsstyrelsen utser, i enlighet med Aikikais internationella reglemente, en
graderingskommitté.
Under 2014 ska kommittén förutom sina ordinarie uppgifter:






Slutföra revideringen hemsideinnehållet.
Slutföra revideringen av graderingsregler och blanketter.
Slutföra arbetet med att återinföra och publicera vägledning för barngraderingar.
Tillsammans med utbildningsansvarig anordna Fukushidoin- och Shidoinutbildning.
Tillsammans med utbildningsansvarig bereda utbildning om barntekniker och förbundets
rekommendationer om barngradering (se nedan).

Utbildning
Förutsättningsskapande för gott instruktörsskap, klubbledning och klubbadministration är
utbildning. Det finns en rad utbildningsmöjligheter och under 2014 kommer förbundet att:




Tillse att uppdatera och utveckla referenser till kurser och användbar information på
förbundets webbplats.
Följa SB&K:s arbete med de gemensamma kurserna.
Med graderingskommittén som utbildare genomföra Fukushidoin- och Shidoinutbildning.

Under 2014 ska dessutom en utbildning utformas för barninstruktörer och fukushidoin med
särskild inriktning på:



Graderingskommitténs rekommendationer för barngradering.
Aikikai Hombu dojos anpassningar av teknikerna för barn och ungdomar.

Målet är att genomföra utbildningen första gången 2015. Utbildningen ska vara öppen för alla
men särskilt lämplig för svensk aikidos aikikaiutövare.
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Internationellt
Förbundet ska under 2014 representeras vid de internationella evenemang som värderas
relevanta. Därtill ska förbundet också verka för att undersöka möjligheterna att bjuda in
representant från familjen Ueshiba till förbundets 55-årsfirande år 2016.

Webbplatsen
Webbplatsen kommer fortsatt att utvecklas och förbättras. Arbete som är påbörjat under 2013
ska slutföras. Detta gäller speciellt flikarna KALENDARIUM, VERKTYG, samt KLUBBAR – det
senare med det tilltänkta formuläret för uppdatering av klubbuppgifter. Aikikais graderingssidor
kommer att uppdateras utifrån ett redigeringsarbete som utförs av graderingskommittén.
Därtill kommer det arbete som inleddes under 2013 med att skapa en webbshop för
profilprodukter att slutföras.
Som vanligt används informationsutskick per e-post – AikidoNytt – då förbundet vill förmedla
något speciellt till klubbarna.
Vi kommer också att fortsätta att använda våra sidor på YouTube och Facebook som är viktiga
direktkanaler till såväl våra medlemmar som allmänheten.
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