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VERKSAMHETSPLAN 2013
Verksamhet riktat mot Förbundets medlemmar


Anordna en Klubbledarkonferens med representanter från förbundets föreningar,



Förbundsstyrelsen skall utveckla sitt arbete med kontaktperson gentemot våra
kommittéer,



Tillsätta en Organisationsutvecklingskommitté med syfte att stödja Förening, Distrikt
och Förbund,



Tillsammans med medicinska kommittén verka för låg skadefrekvens och en bra
organisation i samband med tävling, träning och uppvisning i förbundets regi,



Tillsammans med Utbildningskommittén och SISU ta fram en ny utbildningsplan för
Svenska Karateförbundet,



Tillsammans med kommittén Karate för alla fortsätta arbetet att sprida kunskap,
utbilda samt ha lägerverksamhet,



Fortsatt utvecklig av karategymnasiet -RIG- med aktivt stöd från förbundet. Årlig
enkätuppföljning med elever genomföres som kvalitetsuppföljning,



Stödja Förbundets föreningar i arbetet med IdrottOnline,



Hjälpa förbundets föreningar att sprida karate som breddidrott och öka sitt
medlemsantal,



Skapa de bästa förutsättningar för att barn och ungdomskaraten skall växa,



Förbundet ska verka för en geografisk rundare karate Sverige,



Fortsatta ansträngningar för att förbättra kansliets service till föreningar och utövare,
Kommittéer och distrikt samt styrelsen,



Fortsatt utveckling av förbundets webbplats och andra sociala medier,



Utveckla vår vision ”Svensk karate - Världens bästa” som verkar för och stärker
förbundets arbete på riks-, DF-, klubb- och individnivå,
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Verksamhet riktat mot tävling


Fortsätta stödja WKF:s landslagskommitté i elitsatsning och organisationsarbete,



Fortsätta uppmuntra och hjälpa distrikt att utbilda domare, ta fram utbildnings- och
domaransvariga, Kumite- och Kataansvariga samt anordna lokala tävlingar enligt
distriktstävlingsregelverket,



Fortsätta stödja Svenska Mästerskapet i karate,



Undersöka möjligheter samt eventuellt ta fram ett Nationellt system för anmälan till
Svenska tävlingar,



Tillsammans med arrangörer och kommittéer se över tävlingsregelverk, revidera
antalet klasser i våra regelverk samt uppmuntra till arrangemang och ökat tävlande,



Undersöka möjlighet att arrangera Senior EM,

Samverkan, Internationellt och PR


Representera Förbundet hos och skapa de bästa förutsättningarna för SKF inom
Riksidrottsförbundet, Sveriges Olympiska Kommitté och ansvarigt departement,



Styrelserepresentation på kongresserna vid WKF:s NM, EM & VM,



Påbörja arbetet med att få representation i EKF:s och eller WKF:s styrelse,



Tillsammans med PR kommittén fortsätta utveckling av deras verksamhet. Speciell
inriktning mot hur vår idrott rapporteras av oss själva samt i massmedia,



Forsätt satsning på att skaffa ökade intäkter i form av anslag från RF, sponsorer,
reklamintäkter på hemsidan samt försäljningsintäkter,



Tillsammans med Budo Nord utöka utbudet på förbundets webbshop,



Under 2013 förhandla fram ett nytt sponsoravtal på tre år som även skall inbegripa
RIG.

/Förbundsstyrelsen
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