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VERKSAMHETSPLAN 2021 

Aikidons centrala byggsten är det fysiska mötet mellan individer. Våra klubbars gemenskap bygger på 
fysisk närvaro. Vi tränar med kontakt. Den pågående pandemi har dragit en grådaskig slöja över hela 
vårt samhälle och ändrat förutsättningarna för allt, inte minst för hur vi möts. Att inte få lov att utöva 
den kampkonst vi alla brinner för på vanligt sätt har varit tufft för alla och jag beundrar den positivism 
och kreativitet som jag ändå upplevt hos både tränande och instruktörer. Nya sätt att träna och ses 
har både utvecklats och etablerats på ett sätt som gör att jag tror de kommer finnas kvar väl efter det 
att vi kan återgå till det normala, utomhusträning i vintermörker och snö, digitala seminarier med 
deltagande från både när och fjärran, digitala fikastunder för att nämna några. 

Trots en fortsatt tung vintern syns nu ett svagt ljus i tunneln och en sakta återgång till ett (nytt) 
normalläge. Inte oväntat har antalet medlemmar minskat under året då det inte erbjudits träning i 
normal grad men de flesta klubbar har ändå lyckats hålla igång någon form av verksamhet och jag hör 
om nybörjare som sökt sig till aikidon trots att den enda träningsform som kunnat erbjudas är 
soloträning och bukiwaza. Kanske står sig vårt erbjudande om gemensam träning för alla starkare än 
någonsin? Kanske är behovet av fysisk samvaro och sammanhang än viktigare nu än för ett år sedan? 

När förutsättningarna tillåter att vi kan träna “normal” taijutsu igen hoppas jag de som pausat hittar 
åter och att ytterligare tränande söker sig till våra klubbar. Förbundet står i alla fall redo med nytt 
marknadsföringsmaterial och strategi färdigt att rulla ut på våra plattformar. Utnyttja det i er 
verksamhet. Vi har flera projekt och aktiviteter som syftar till att skapa förutsättningar att inkludera 
alla i vår träning. Haka på, var med och bidra och lär nytt! Material hittar ni på förbundets hemsida och 
informationen når er via vårt nyhetsbrev. 

Med hopp om ett ljust och aktivt 2021! 

 

Magnus Burman 

Ordförande 

 

 

FÖRVALTNING OCH UTVECKLING 

Budget och verksamhetsplan 2021 
Årets planerade verksamhet och årets budget baseras i sin helhet på de medlemsavgifter vi får in från 
våra klubbar samt de projektmedel vi sökt och fått från RF / SB&K. När denna plan lades fast har 
styrelsen fått underlaget från SB&K som visar på ca 2500 registrerade medlemmar, i jämförelse med 
3561 medlemmar 2020.  Vi kan konstatera att det saknas 30 klubbar som inte registrerat eller betalat 
årsavgiften i tid. Denna diskrepans innebär en utmaning för styrelsen att planera kommande 
verksamhet men utifrån tidigare års erfarenhet görs en försiktig bedömning om att förbundet har ett 
medlemstal om cirka 3000 och årets budget baseras därför på detta tal. 
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Coronapandemin & COVID-19 
Det kommer dröja innan samhället kan återgå till det normala. Vi bedömer att det under 2021 fortsatt 
kommer finnas behov av anpassningar i våra klubbar och föreningars verksamhet. Styrelsens 
arbetsgrupp kommer därför fortsatt att: 

● Aktivt bevaka RF:s och SB&K:s riktlinjer gällande Covid-19 och förmedla detta till 
klubbarna.  

● Vid behov anordna dialogmöten med och för våra medlemsklubbar. 
● Företräda aikido i diskussioner med RF och andra, och särskilt föra klubbarnas 

talan vad gäller diskussionerna om medelsfördelning av eventuella extramedel 
med anledning av Covid-19 och minskade intäkter. 

 

Svenska Budo & Kampsportsförbundet 

SB&K vill fortsatt involvera sina underförbund och dess medlemmar i sitt utvecklingsarbete och 
bjöd under 2020 in till deltagande två nya arbetsgrupper:  Arbetsgruppen för översyn av 
SB&Ks och UF:s stadgar och Arbetsgruppen för inkludering av transpersoner.  
Aikidoförbundets styrelse har nominerat flera personer till dessa bägge grupper. Sedan tidigare 
finns representation från aikidoförbundet i arbetsgruppen som adresserar översyn av SBK:s 
ekonomihantering, arbetsgruppen som bildats kring jämställdhetsprojektet “60–40 på riktigt” 
samt en representant i den arbetsgrupp som kan ses som en uppstart till vad som är tänkt kunna 
bli ett strategiskt råd. 

 

Social media-strategi & Marknadsföringskampanjer 

Under verksamhetsåret 2020 lades stor energi och budget på att skapa nytt material att marknadsföra 
svensk aikido med. En längre film med flera kortare versioner framställdes, och en större mängd 
högkvalitativa foton togs. Material görs undan för undan tillgängligt via förbundets mediabibliotek, och 
fick också premiär via förbundets olika kontaktytor. 

 

Samtidigt har synligheten i sociala medier varit god där förbundsnyheter men också andra för 
medlemmar relevanta händelser har spritts via förbundets Facebook-sida. 

För verksamhetsåret 2021 är det förbundets mål att utreda en breddning av vår sociala närvaro, såväl i 
det löpande flödet av nyheter som i annonseringen. Det betyder att arbeta för att försöka identifiera 
fler relevanta kanaler, samt att verka för att etablera rutiner för att göra dem till en naturlig del av 
förbundets informationsflöde. 

 

Med nytt material har vi förutsättningarna att göra än bättre kampanjer, och där vi tidigare 
koncentrerat vår betalda marknadsföring på Facebook, avser vi undersöka möjligheten att bredda 
också annonseringen till andra kanaler. 

 

För att bättre undersöka verkan hos vår annonsering skall också en enkät genomföras efter avslutade 
kampanjer med syfte att samla in information från klubbar om huruvida nya medlemmar tillkommit 
som nåtts av annonserna. 

 

Nationella uppvisningstruppen 
Nationella uppvisningstruppen representerar svensk aikido vid publika evenemang. Syftet är att skapa 
kunskap och intresse för aikido. Truppens medlemmar skall även fungera som förebilder för unga 
tränande. 
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Under 2021 föreslår förbundsstyrelsen en uppdaterad policy för uppvisningstruppen. Huvudriktningen i 
denna policy är att truppens ledare samt truppmedlemmar väljs på två år med ett avslut i samband med 
uppvisningen på Sverigelägret. Vidare att truppen med fördel kan bestå av 3 kanske 4 regionala grupper 
som tillsammans utgör den nationella truppen och att det finns en ambition om två samlingar per år 
nationellt, där styrelsen kallar.  Sverigelägret planerad för 2021 är inställd men förbundsstyrelsen 
hoppas genomföra delar av planerna för den nationella uppvisningstruppen under 2021, framför allt två 
samlingar nationellt med den existerande truppen. 

 

Barn & Ungdom 
Svenska aikidoförbundet arbetar för att stärka barn- och ungdomsverksamhet i klubbarna. Prioriterat 
är projekt som stärker klubbars förmåga att behålla barn och ungdomar i verksamheten, rekrytera 
barn och ungdomar samt att “corona-anpassa” verksamheten. Medel avsätts för att möjliggöra ett 
nationellt barn- och ungdomsläger hösten 2021. 

 

Jämställdhet 

Under verksamhetsåret 2021 avser styrelsen att genomföra den workshop som var både planerad och 
bokad 2020. Förutsatt att restriktionerna lättar kommer denna genomföras fysiskt men en plan för en 
digital lösning skall utarbetas i syfte att säkerställa att workshopen genomförs. 

 

Inkludering 
Under 2021 kommer styrelsens inkluderings ansvarig att ta fram ett grundmaterial för klubbar att 
använda som stöd i att arbeta inkluderande. Styrelsen vill framförallt göra klubbarna uppmärksamma på 
dessa frågor genom en kompetenshöjande insats i ämnet i syfte att kunna arbeta proaktivt. Vi tror på 
att förebygga istället för att problematisera. Detta arbete kommer kroka arm i projektet Wareware då 
inkluderingsfrågor även är tätt knutna till integration. 

 

Wareware, ett större VI inom svensk Aikido 

RF vill ge idrotten förutsättningar att identifiera och sänka strukturella trösklar för inkludering av 
nyanlända samt även personer med migrationserfarenhet och andra personer med utländsk bakgrund. 
Stödet ska ge möjlighet att utveckla idrottsrörelsen utifrån ett jämlikhets- och inkluderingsperspektiv. 

 

Svenska Aikidoförbundet har beviljats projektmedel från RF för ”Wareware, ett större VI inom svensk 
Aikido”. Syftet med projektet är att öka kunskapen om aikido inom målgruppen nyanlända och göra 
det lätt att komma i kontakt med klubb, prova på, börja träna och bli medlem av en klubb och ett 
föreningsliv. Också detta projekts fick under 2020 skjutas på framtiden då det planerade genomförande 
inte var möjligt på grund av de rådande restriktionerna kring resande och personliga möten. 
Idrottsmedel som beviljats Svenska Aikidoförbundet för 2020 har flyttats till 2021. Medel beviljade för 
2021 kan inte flyttas till 2022, och det betyder i praktiken att projekt planerat med verksamhet i 2020 
och 2021 måste utföra all sin verksamhet i 2021. Komprimeringen möjliggörs då en större andel av 
genomförandet flyttas till digitala plattformar. Projektgruppen tror detta nu är möjligt då det svenska 
samhället snabbt har digitaliserats för att hantera spridningen av det nya coronaviruset. Möjligheterna 
till att genomföra projektet med att arbeta mera digitalt finns nu på ett sätt som nästan var otänkbart 
då den ursprungliga ansökan skrevs. 

 

En uppdaterad projektplan och budget är godkänd av RF. 
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NATIONELL GEMENSKAP 

Svensk Aikido 60 år 
Detta verksamhetsår, 2021, är det 60 år sedan Aikido började tränas i Sverige enligt de officiella 
rullorna, med andra ord firar Svenska Aikido 60 år i år. Det skall trots den pågående pandemin 
uppmärksammas och firas men tyvärr kommer det inte kunna ske på traditionsenligt sätt med ett 
nationellt läger. Förbundsstyrelsen kommer därför att uppmana alla medlemmar att inkomma med 
förslag till aktivitet(er) som uppmärksammar vårt jubileum och som på samma gång inkluderar och 
engagerar alla klubbar i Sverige. Förbundsstyrelsen kommer tillsätta en arbetsgrupp för genomförandet. 

 
Sverigeläger 

Styrelsen beslöt att på grund av den rådande situationen i samhället med den pågående pandemin att 
ställa in det planerade Sverigelägret 2021. Under verksamhetsåret skall dock en ny utlysning för att 
arrangera ett Sverigeläger under Kristi Himmelfärdshelgen 2022. Utlysningen sker under Q2 och beslut 
om arrangör fattas senast Q4. 

 

Dokumentation av svenska aikidoprofiler 
Arbetet med att dokumentera svenska aikidoprofiler fick under mitten av 2020 ta en paus. 
Huvudanledningen till detta var att tillvägagångssättet inte bedöms ge resultat som skulle uppfylla målet 
med projektet på ett tillfredsställande sätt. 

 

För verksamhetsåret 2021 är planen att tidigt utreda ett arbetssätt för att säkerställa att projektet kan 
fortsätta, och ge ett meningsfullt resultat. Till detta hör såväl rutiner, ordning, publiceringsmetod, samt 
att om behov finns även knyta externa resurspersoner till denna arbetsgrupp. 

 

Artikelserie om nya klubbar 

Så länge pandemin fortsätter kommer förbundet att uppmärksamma bildandet av nya klubbar eller 
sektioner i klubbar, för att inspirera såväl befintliga ledare samt de som går i liknande tankar. Under 
2020 hanns två av tre föreningar med, och under 2021 är ytterligare en aktuell. Artiklarna i 
intervjuform publiceras på hemsidan och annonseras i såväl nyhetsbrev som på Facebook. 

 

Graderingskommittén Aikikai 
Förbundsstyrelsen utser, i enlighet med Aikikai:s internationella reglemente, en graderingskommitté. 
Under 2021 ska kommittén förutom sina ordinarie uppgifter såsom exempelvis: 

● bereda högre grader, 
● hålla graderingsregler uppdaterade, 
● hålla graderingsregistret uppdaterat, 
● ständigt se över och förbättra sina interna arbetsprocesser, 
● tillsammans med utbildningsansvarig genomföra fukushidoin- och shidoinutbildning, 
● koordinera dangraderingshandlingar, samt 
● hantera fukushidoin- och shidoinansökningar, 
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även: 

● färdigställa arbetet, tillsammans med styrelserepresentanter, att ta fram ett förslag på hur 
kommitténs sammansättning och uppdrag ska se ut framöver för att säkra en fungerande och 
stabil graderingssituation i Sverige i enlighet med Aikikai:s internationella reglemente, 

● planera och genomföra en shidoin-träff (online och/eller fysisk) med syfte att förstärka nätverk 
och kunskapsöverföring mellan klubbar i Sverige. 

 

Utbildning Aikikai 
Aikidoförbundet kommer 2021 erbjuda ett utbildningstillfälle för Fukushidoin / Shidoin. Det påbörjade 
förbättringsarbetet med utbildningsmaterialet kommer att fortsätta. Utbildningen och dess material 
skall anpassas så att vissa delar kan genomföras digitalt. 

UTÅTRIKTADE AKTIVITETER 

På grund av coronapandemin har inga publika evenemang utlysts vid verksamhetsplanens utformande. 
Det är därför inte möjligt att planera hur denna verksamhet kommer se ut under 2021. Förbundet har 
fortfarande ambitionen att fortsätta stödja samarbeten kring större publika evenemang där svensk 
aikido syns. Meningen är att detta sker i samarbete med lokala klubbar och/eller den nationella 
uppvisningstruppen. Förbundet fortsätter att vara tydlig med att det efterlyser flera nya samarbeten 
med klubbar i olika delar av aikidosverige och välkomnar förslag. 

KOMMUNIKATION 

Nyhetsbrev 

Förbundets nyhetsbrev har skickats ut med än högre frekvens verksamhetsåret 2020 än året innan. 
Ambitionen är att detta skall vara ett vanligt inslag i informationsflödet till medlemsklubbarna, men att 
vi också önskar få in många fler prenumeranter. 

För verksamhetsåret 2021 är därför planen att genomföra en kampanj för att bredda antalet 
klubbledare, instruktörer och styrelsemedlemmar i klubbar som prenumererar, men också se till att 
bygga en betydligt större bas av utövare och andra intresserade som tar del av informationen och 
nyheterna. 

 

Webbsida 

Styrelsen avser fortsätta sitt arbete med att utveckla vår webbplats. I budgeten avsätts medel i det fall 
mediabyrån KAN behöver genomföra arbeten utanför vad webbansvarig är kapabel att klara.  

Vidare kommer webbplatsen att förändras för att återspegla det arbete med nytt material, utvecklad 
grafisk profil samt nytt innehåll i texter som planeras att utarbetas under verksamhetsåret. 

 

Mediabibliotek för klubbar 

För att fortsatt utöka det under 2020 framtagna mediabiblioteket kommer medel att avsättas för att, i 
händelse av att förbundsarrangemang låter sig göras, kunna fotografera ytterligare material för förbund 
och klubbar att använda sig av. 
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Kommunikationsplattform och grafisk profil 
Ett arbete med att solidifiera en utvecklad grafisk profil, samt utveckla kommunikation i text och bild, 
har inletts under verksamhetsåret 2020, och kommer att fortgå samt fastslås under verksamhetsåret 
2021. Detta inkluderar text, bild, logotyp samt andra grafiska element på hemsida, i förbundsdokument 
samt våra övriga kontaktytor. 

INTERNATIONELL GEMENSKAP 

IAF & EAF 

Förbundet arbetar kontinuerligt för goda relationer med Internationella Aikidoförbundet, IAF och 
EAF, det Europeiska Aikidoförbundet. Förbundet stöder svenska ledamöter 2020 i IAF:s 
arbetsgrupper Gender Balance Working Group och Youth Working Group. Förbundet stöder 
också svensk ledamot i IAF styrelse. 

Under året ska förbundet se över möjlighet till utökat samarbete med IAF och 
Riksidrottsförbundet kring olika former av engagemang såsom World Games, IAM International 
Aikido Marathon samt IAF-kongress. Förbundet ska också representera vid andra internationella 
evenemang under den aktuella perioden vid behov. 

Stiftelsen Aikikai / Aikido Hombu Dojo  

Förbundet arbetar kontinuerligt, genom förbundsstyrelsen och graderingskommittén, för goda 
relationer med Stiftelsen Aikikai och Aikikai Hombu Dojo. 

 


