VERKSAMHETSPLAN 2017
Verksamhet riktat mot Förbundets alla medlemmar


Anordna Förbundskonferens



Utökat FS-möte där distriktsordförande deltar



Organisationsutvecklingsarbete lett från FS som skall arbeta med hur vi på bästa sätt
sammanlänkar och dynamiskt arbetar Förening – Distrikt – Förbund



Verka för att de bästa förutsättningarna finns så kommittéerna utifrån sina uppdrag stärker
Svensk Karate. Kontinuerlig översyn av kommittéernas direktiv.



Fortsatt arbete med SISU centralt och på distriktsnivå



Fortsatt utvecklig av Karategymnasiet – RIG - med aktivt stöd från förbundet.



Arbeta för och implementera Förbundets vision ”Karate – Allas idrott hela livet”



PR-verksamhet riktad mot bredd
-

Fortsatt lobbying mot media för ökad uppmärksamhet
Fortsatt PR aktivitet med inriktning på rekrytering av vuxna
Fortsatt PR aktivitet med inriktning på rekrytering av kvinnor
Produktion av reklamfilm/er för marknadsföring i rörliga media.
Fortsatt utveckling av förbundets webbplats, sociala medier och övriga möjliga kanaler



Förbundet skall fortsätt verka för en geografisk rundare karate-Sverige



Fördela idrottslyftet till föreningarna för att de på bästa sätt skall stärka svensk karate



Fortsatta ansträngningar för att förbättra kansliets service till föreningar, utövare,
kommittéer, distrikt och styrelse
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Verksamhet riktat mot Förbundets tävlingsverksamhet


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 tränare samt Genomföra DM



Planera Distrikts-SM i nytt format



Fortsatt god samverkan med Bosön och RF elitidrott



Fortsätta stödja Svenska Mästerskapet i karate



Fortsatt utvärdering av barntävlingar ur barnens perspektiv



Tillsammans med arrangörer och kommittéer administrera tävlingsregelverk samt uppmuntra till
arrangemang och tävlande samt arbeta med kvalitetshöjande åtgärder.



Möte med nuvarande och blivande tävlingsarrangörer samt i anslutning lämpliga kommittéer



Framtagande av Kravanalys – i ett Olympiskt Medaljperspektiv



Fortsatt support till arrangörer som vill nyttja Sportdata



PR-verksamhet riktat mot tävling
- Utveckling av möjligheter till mer websändning av tävlingar
- Mer pressbearbetning kring tävlingsverksamhet
- Verka för ökad PR kring Karate som OS-idrott

Samverkan och Internationellt


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



Styrelserepresentation på kongresserna vid NM, EM & VM



Representera Europeisk Karate i EKF:s exekutiva kommitté och arbeta för mer
Svensk representation inom EKF och eller WKF



Genomföra ny upphandling gällande produktsponsor för 1/2 2017 – 31/12 2020



Söka sponsorer för OS och landslagssatsning



Fortsatt arbete i Förbundets Olympiska kommitté för att på bästa sätt möjliggöra elitsatsning
mot OS



Skapa de bästa förutsättningar i samarbetet med SOK gällande Topp och talangprogrammet
inför OS 2020
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