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VERKSAMHETSPLAN 2015 

 

Gemenskap 

Nationellt ungdomsläger 2015 

Under 2015 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.  

Sverigeläger 2016 

2016 är det dags för nästa Sverigeläger då vi återigen samlas för att träna, umgås och fira 
vår aikidogemenskap i Sverige. Under 2015 ska värd utses, projektplanering med 
aktiviteter och instruktörslista detaljeras. 

55-årsjubileum 2016 

Under 2015 ska förbundet verka förutsättningsskapande för aikidons 55-årsjubileum 2016. 
Waka-sensei Mitsuteru Ueshiba och Aikikai Hombu Dojo har accepterat vår inbjudan att 
delta i festligheterna och vara instruktör under det läger som anordnas för jubileet i 
Stockholm. För planering, förberedelser och genomförande ska förbundet under 2015 
utse projektledare och projektgrupp. 

Utbildning 

Förutsättningsskapande för gott instruktörsskap, klubbledning och klubbadministration är 
utbildning. Under 2015 kommer förbundet att: 

 Uppdatera referenser till kurser och användbar information på förbundets webbplats. 

 Följa SB&K:s arbete med de gemensamma kurserna. 

 Tillsammans med graderingskommittén utvärdera och förädla Fukushidoin- och 
Shidoinutbildning. 

 Tillsammans med graderingskommittén anordna Fukushidoin- och Shidoinutbildning. 

 Tillsammans med graderingskommittén landa formen för utbildning och/eller 
utbildningsmaterial om barntekniker och förbundets rekommendationer om 
barngradering. 
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Jämställdhet 

Under verksamhetsåret 2015 ska: 

 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 publicera på vår hemsida exempel på förebilder och väl 
genomförda arbeten inom jämställdhet. 

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

Mångfald 

Förbundet ska under 2015 lyfta mångfaldsfrågor och genomföra förberedande arbete som 
t.ex. kan vara att ta fram en mångfaldspolicy. 

Graderingskommittén 

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

Under 2015 ska kommittén förutom sina ordinarie uppgifter:  

 Tydliggöra graderingsreglerna. 

 Göra blanketter till ifyllningsbara pdf:er. 

 Tillsammans med utbildningsansvarig utvärdera och förädla fukushidoin- och 
shidoinutbildningen. 

 Tillsammans med utbildningsansvarig anordna fukushidoin- och shidoinutbildning. 

 Tillsammans med utbildningsansvarig landa formen för utbildning och/eller 
utbildningsmaterial om barntekniker och förbundets rekommendationer om 
barngradering. 

Internationellt 

Förbundet ska under 2015 representeras vid de internationella evenemang som värderas 
relevanta inklusive finsk aikidos 45-årsfirande. Därtill ska förbundet också bereda Waka-
senseis deltagande i förbundets 55-årsfirande år 2016.  

Identitet & Kommunikation 

Det är tydligt att förbundets medlemsantal sjunker och fortsätter att sjunka. Vi behöver 
fokusera oss för att göra vad vi kan på klubb- såväl som förbundsnivå för att attrahera nya 
och behålla befintliga medlemmar.  

Det är därför viktigt att vi som förbund närmar oss varje aktivitet som en möjlighet att 
marknadsföra aikido och vi behöver göra detta på ett sorterat sätt. En första ansats är den 
följande sorteringen i verksamhetsplanen. 
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I det följande menas med ”Internt” sådant som hjälper oss att strukturera oss i våra 
ansträngningar. Med ”Utåtriktade aktiviteter” menas aktiviteter där vi vänder oss till en 
publik utanför aikidon. 

Internt 

Utredning om medlemsminskning 

Förbundet kommer under 2015 att tillsätta en utredning som söker rotorsaker till den 
medlemsminskning vi ser händer. 

Kommunikationsplattform 

Förbundet kommer under 2015 att börja ta fram en kommunikationsplattform. 

Grafisk profil 

Förbundet kommer under 2015 att börja se över den grafiska profilen. 

Webbplatsen 

Webbplatsen kommer fortsatt att utvecklas och förbättras. Ett flertal projekt pågår och 
flera av dem kommer att bli klara under 2015. 

Ett av de projekt som inleds är att utreda en övergång till ett så kallat open source content 
management system. 

Profilprodukter 

Det arbete som inletts med att skapa en webbshop för profilprodukter ska slutföras under 
2015.  

Nationella uppvisningstruppen 

Under 2015 avser förbundet åter hålla med en nationell uppvisningstrupp. Syftet är att: 

 Vara förutsättningsskapande för marknadsföring av aikido. 

 Kunna representera Svenska Aikidoförbundet och svensk aikido vid publika 
evenemang och väcka intresse för vår idrott, samt därigenom öka medvetenhet och 
kunskap om aikido bland allmänhet och media, 

 Medlemmar av den Nationella Uppvisningstruppen ska kunna lyftas fram och 
medverka i reportage och intervjuer och på ett engagerat sätt berätta vad som 
inspirerar dem att träna och sträva vidare med sin träning. 

Därför kommer förbundet att: 

 Se över förbundsstyrelsens policy från 2011 för nationella uppvisningstruppen. 

 Ta ut en ny trupp 

 Jobba fram i form av foto, video, intervjuer för marknadsföring 
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Utåtriktade aktiviteter 

Aikidons dag 

På samma vis som det finns religiösa och nationella högtider borde vi ha en årligt 
återkommande Aikidons dag då vi firar utövande av aikido varhelst vi befinner oss i 
Sverige. Var och en av oss skulle på klubbnivå själva kunna arrangera uppvisning eller 
bjuda in allmänheten eller på annat sätt manifestera glädjen i aikido. Och tillsammans kan 
vi göra detta synligt också på förbundsnivå. Förbundet avser under 2015 att finna ett 
lämpligt datum för Aikidons dag. 

We Are Sthlm / MY Sports 

De senaste åren har genom flertalet klubbars försorg och entusiasm ett samarbete växt 
fram med evenemang där förbundet stödjer och representeras av klubbarna i att 
marknadsföra aikido. Förbundet ser positivt på fortsatta samarbeten i Stockholm kring 
evenemangen We Are Sthlm och MY Sports. Förbundet ser också gärna fler samarbeten 
med klubbar i andra städer. 

Almedalen / RIM 

Under Idrottens dag vid Almedalsveckan ska aikido visas genom uppvisning och prova-
på-möjlighet. Detta genom ett samarbete mellan aikidon i Visby och förbundet. 

Likaså ska förbundet undersöka möjligheterna att delta med uppvisning i samband med 
Riksidrottsmötet 2015 

 


