VERKSAMHETSPLAN 2022
Verksamhet riktat mot Förbundets alla medlemmar
•

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

•

Fortsatt stöd till föreningar och distrikt under pandemin, med speciellt syfte att återstarta
verksamheten, samarbete med ansvariga myndigheter och RF i denna fråga,

•

Fördela ekonomiska stöd enligt RFs direktiv och kriterier,

•

Översyn av Distriktsindelning, funktion och Distriktsstöd,

•

Genomföra utvecklingsplan för Parakarate på regionsnivå,

•

Genomförande av en förbundskonferens,

•

Genomförande av arrangörskonferens,

•

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

•

Översyn av policys och styrdokument,

•

Fortsatt arbete med SISU centralt och på distriktsnivå,

•

Fortsatt utveckling av förbundets utbildningsinsatser,

•

Fortsatt utveckling av Karategymnasiet RIG - med aktivt stöd från förbundet,

•

Verka för Förbundsvision ”Karate – Allas idrott hela livet” är praktisk genomförbar,

•

Fortsatt arbete mot RFs mål i strategi 2025,

•

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
Fortsatt utveckling av förbundets webbplats, sociala medier och övriga möjliga kanaler
Riktade insatser för rekrytering till RIG och NIU

•

Förbundet skall fortsätt verka för en geografisk rundare karate-Sverige,

•

Se över möjligheterna att tillsammans med våra föreningar arrangera Karatens dag,

•

Fortsatta ansträngningar för god kansliservice till föreningar, utövare,
kommittéer, distrikt och styrelse,

Verksamhet riktat mot Förbundets tävlingsverksamhet
•

Fortsätta stödja WKF:s landslagskommitté i elitsatsning och organisationsarbete,

•

Se över Distriktens funktion gällande utbildning av domare, ta fram utbildnings- och
domaransvariga samt genomföra DM

•

Verka för att bilda fyra regioner för Kumite- och Kataträning underordnat landslaget,

•

Fortsatt god samverkan med Bosön och RF och deras #elitidrott 2030,

•

Fortsätta stödja Svenska Mästerskapet i karate,

•

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

•

PR-verksamhet riktat mot tävling,

•

Verka för bildandet av en organisationskommitté,

Samverkan och Internationellt
•

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

•

Förbundsrepresentation på av WKF/EKF/NKF arrangerade kongresser,

•

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

•

Verka för ett nytt EKF/WKF/Premier League mästerskap i Sverige.

•

Upphandla och utveckla samarbetet profilklädespartner samt tävlingsutrustning Preferred partner,

•

Söka sponsorer för övergripande samarbete med förbundet,

/Förbundsstyrelsen

