STOCKHOLMS KARATE FÖRBUND

Omorganisering inom kumite

7 nov 2021

Personer sökes för att ingå i Stockholms karate förbunds distrikts verksamhet.
Tjänsterna är, Team om tränare, administratörer, koordinator, huvudansvarig samt PR ansvarig.
Sökandes ansvarsområde samt vad som skall ingå i ansökan för positionen:
Ett tränarteam som tillsammans tar ansvar för; genomföra träningspass, rapportera till
huvudansvarige samt koordinator- inkomma med CV
Administratör, bokning av, lokaler, yg, tåg, anmälningar - inkomma med CV
Koordinator, samverka mellan de olika positionerna, föra data, logistik och rapportera till
styrelsen, - inkomma med CV, egen verksamhetsplan för 2022 med tillhörande budget
Huvudansvarig över distriktet kumite, ansvarig för diverse uttagningar inom distriktet,
samverka SF/klubb, SF/landslagsledning, rapportera till koordinator samt styrelse - CV,
egen verksamhetsplan för 2022 med tillhörande budget
PR ansvarig - CV
Vi anser att man bör ha haft egen erfarenhet i motsvarande område i tilltänkta sökta position.
Arvode för dessa tillsatta tjänster/positioner är enligt Svenska Karate förbundets normer.
1500kr per tillfälle samt 1500kr för planering. Avtal skrivs på årsbasis.
Stockholms karate förbund är ett stort distrikt med över 103 medlems klubbar. Då är det
viktigt som distriktsförbund att axla ansvaret och vara lyhörd utan att göra avkall på utveckling i den enskilda föreningen. Liten som stor klubb räknas. Att kunna utvecklas som
liten klubb är minst lika viktigt som för en stor klubb. Det är vi måna om. Vi vill att alla föreningar oavsett storlek skall kunna ta del av och nyttja det fantastiska som vi har och det
är just mångfalden.
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Vi har extremt bra expertis inom olika områden som vi skall använda till medlemsklubbarnas fördel. Ekonomin nns för att kunna påverka, genomföra och utveckla medlemsklubbars medlemmar. För att detta skall ske i positiv anda så är det nödvändigt att skapa synergier. Dessa synergier kan endast uppnås med tillit, expertis och samverkan i en harmonisk miljö. Därför är det av största vikt att det nns en balans och lyhördhet. Stockholms karate förbunds distriktsträningar skall vara ett komplement och ej en ersättning till för alla medlems klubbar.
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Omstrukturering och omorganisering är av yttersta vikt om vi skall kunna genomföra det
som vi själva vill uppnå. Vi tänker oss ett team om betydande personer inom detta område som skall inneha olika ansvarsuppgifter. Vissa kommer att gå parallellt. Ju mindre ansvarsområde desto mer fokuserat och lättöverskådligt rättvist för utövarna. Detta för att
verkligen säkerställa större framgång då mer exakta analyser kan fastställas. Ej att förkasta den huvudlinje som teamet tillsammans har satt upp som mål.
Det vi efterlyser i vår verksamhet i kumite för 2022 är:
-4st renodlade distriktsträningar med situationsanpassad sparring.
-2st inspirationsläger med top 10 WKF rankade utövare och/eller/eller endast dess tränare.
-2st internationella tävlingar där utövare tas ut för ekonomiskt bidrag, hel eller del med en
trupp om 10-20st.
-1-2st seminarier ang specialområden.
Direktiv för distriktstränare och övriga tjänster inom distriktsorganisationen.
1.a Ansvarig/tränare har som uppdrag att genomföra träningar inom SDF i
syfte att skapa träningsmöjligheter över föreningsgränser för att bredda utbyte och
konkurrensmöjligheter. Detta i samförstånd och med god sämja med distriktets
föreningar. Vidare att inom ramen för distriktsträning vara ett stöd för landslagsledningen med möjlighet att rekommendera utövare från SDF till landslaget.
1.b. Ansvarig/tränare är som förtroendevald skyldig att hålla en neutral position. Ansvarig får inte nyttja sin position till att marknadsföra, rekommendera eller
rekrytera medlemmar till en särskild förening. Vidare ska ansvarig/tränare följa de
riktlinjer och stadgar som utfärdas av Svenska Karateförbundet och därmed i enlighet från SDF.
Ansvarig/tränare kan inte samtidigt inneha en styrelseposition i SDF.
1.c Distriktsträningar skall för att undvika intressekon ikter hållas i en neutral
miljö, dvs ej en privatägd klubblokal inom distriktet.
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