
VERKSAMHETSPLAN 2023

FÖRVALTNING

Årets planerade verksamhet med tillhörande budget baseras på de medlemsavgifter vi får in från våra
klubbar samt de projektmedel vi sökt och fått från RF / SB&K.
Styrelsens arbete
Styrelsen sammanträder 10-12 gånger per år varav två möten bör vara fysiska.
Styrelsen kommer under 2023 fortsätta påbörjat förändringsarbete av styrelsens arbetssätt.
Sverigelägret 2024
Gällande policy för Sverigelägret behöver en översyn vilken genomförs under 2023. Styrelsen inleder
samtidigt arbetet med att utse en arrangerande klubb för Sverigelägret 2024.
Nationellt ungdomsläger
Förbundsstyrelsen kommer utlysa möjlighet att arrangerar nationellt ungdomsläger 2023.
Internationell gemenskap
Förbundet arbetar kontinuerligt för goda relationer med internationella organisationer såsom
Stiftelsen Aikikai och Aikikai Hombu Dojo, det Internationella Aikidoförbundet, IAF och EAF,
det Europeiska Aikidoförbundet. Förbundet stöder svenska ledamöter i IAF:s arbetsgrupper.
Förbundet ska vara representerade vid internationella evenemang vid behov. Förbundet avser
använda projektmedel från”Internationellt utvecklingsarbete” och ”Internationellt
representation” för denna satsning. Förbundsstyrelsen ska under verksamhetsåret utreda frågan
om fortsatt medlemskap i IAF. Detta med anledning av de höjda medlemsavgifter som träder i
kraft 2023. Svenska Aikidoförbundet avser att stötta svenskt deltagande vid “The first IAF
International Aikido Seminar for Young Adults” i Kyoto september 2023.

UTVECKLING

Nationell uppvisningstrupp
En ny nationell uppvisningstrupp skall under verksamhetsåret utses i enlighet med antagen policy.
PR & Marknadsföring
Förbundet fortsätter marknadsföra svensk aikido i social medier.
Webbsida & nyhetsbrev
Förbundet skall fortsatt upprätthålla och utveckla en webbsida med aktuell information, dokument
och marknadsföringsmaterial. Styrelsen skall förmedla nyhetsbrev till klubbarna.
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PROJEKT
Externt finansierade projekt
Förbundet skall genomföra aktiviteter i enlighet med de beviljade projektansökningarna med
finansiellt stöd från RF & SB&K:

● Återstartsplan 2 & 3 - Aktiviteter i projektet avser framtagning av film & bildmaterial med
fokus på barns och ungas träning. Vidare en workshop för främst unga där tekniker för att
skapa intresseväckande film- och stillbildsmaterial för marknadsföring och rekrytering
behandlas. Projektarbetet påbörjades 2022 och avslutas under 2023.

AIKIKAI
Förslag till verksamhetsplan 2023
Graderingskommittén har till uppdrag att bereda högre grader, hålla graderingsregistret uppdaterat,
fortlöpande se över och förbättra sina interna arbetsprocesser, tillsammans med utbildningsansvarig
genomföra fukushidoin- och shidoinutbildning, koordinera dangraderingshandlingar, samt hantera
fukushidoin- och shidoinansökningar och förslag till shihanutnämningar.

Graderingskommittén kommer förutom sina ordinarie uppgifter även:
● Ta fram förslag på nya graderingskommittéledamöter. Ambitionen är att under 2023 utöka antalet

ledamöter för att säkra en fungerande och stabil graderingskommitté.
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