Vision

Karate, allas idrott hela livet
Svensk Karate har en unik position i världen som en del av den svenska
föreningsidrotten. Vi genomsyras av demokratiska värderingar vilka ger oss möjlighet
att arbeta med och utveckla karate, inte bara med sikte på idrottsliga prestationer,
utan också som en plattform för gemenskap och folkhälsa.
Detta i kombination med värderingar inom karatens kulturella särart
ligger till grund för den strävan vår vision rymmer – Karate för alla hela livet.

Vägen dit
Vi ska genom lyhördhet och engagemang arbeta för Karate som
ett idrottsutövande hela livet. Genom att bemöta alla med respekt
och lika behandling ska vi verka för god hälsa och social
gemenskap samt skapa förutsättningar för utveckling av
Karate för alla hela livet.

Våra värderingar
Engagemang, lyhördhet, transparens och ömsesidig respekt
vägleder våra handlingar och återspeglar
vilka vi är och vad vi tror på.
•
•
•
•

Engagemang - Vi drivs alla av att det vi gör stärker Karate som en god bidragande kraft i
samhället.
Lyhördhet - Vi lyssnar på feedback, förslag och önskemål från våra medlemmar och införlivar
det i möjligaste mån i vårt dagliga arbete.
Transparens - Vi arbetar med öppenhet och för allas rätt att delta.
Ömsesidig respekt - Vi arbetar med ömsesidig respekt och en öppen dialog inom vårt
förbund.

Syfte
Att sprida kännedom om fördelarna med Karate och förvalta
samt utveckla dess förutsättningar som föreningsidrott.
Mål
Att få fler att börja träna och behålla dem i
livslångt utövande inom Karate.
Hur mäter vi målet?
Genom att följa årsrapportering av föreningar/medlemsantal i IdrottOnline.

Sammanfattning
Arbetet med visionsdokumentet har gjorts under september 2015 som en följd
av den nya strategi som Riksidrottsförbundet arbetat fram med syfte att lyfta
föreningsidrott som ett livslångt engagemang och en god kraft i samhället.
Vår intention är att detta dokument skall leva t.o.m. 2020 och ligga till grund
för förbundets löpande arbete och verksamhetsplaner inom denna tidsperiod.
Förbundsstyrelsen, 5 september 2015

