Styrelsen 2022
Övergripande målsättningar

• Styrelsens ska ansvara för att leda och fördela arbetet i föreningen.

• Utveckla klubbens shop och dojoytor.

• Fortsatt dokumentera/utveckla klubbens verksamhet samt samtliga dokument i föreningen,
detta för att förenkla vid byten på olika uppdrag i föreningen.

• Arbeta för att synliggöra styrelsens arbete för medlemmarna på olika sätt.

• Stärka sammarbetet med närliggande klubbar i Norrland.

Planerad verksamhet

• Driva Tactical fitness.

• Funktionärsupptakt i samband med hösttermin.

• Kompetensutveckling för styrelsen i form av utbildning.

• Arbeta för att finna alternativa finansiella intäkter till föreningen.

Kansli och dojo:
Bankgatan 10A
903 25 Umeå
090-13 31 07

Bankgiro: 287-2588
Organisationsnr. 894001-2373
Hemsida: www.umeabudoklubb.se
E-post: kansli@umeabudoklubb.se

• Föra en kontinuerlig dialog med barn och vuxen kommittéerna.

• fortsätta arbeta med de nya systemen, Medlems-, bokföring- och bidragssystemen.

Representation

• Representera klubben på SB&K årsmöte
• Representera klubben på Ju-jutsu federationens årsmöte
• Representera klubben på Ju-jutsu förbundets årsmöte
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Vuxenkommitténs verksamhetsplan 2022
Kommitténs sammansättning
Ordförande: Erik Moström.
Ledamöter: Anders Larsson

Övergripande målsättningar 2022
Utveckla träningen
Under 2022 planerar vuxenkommittén att fortsätta utveckla träningen
och föreningens instruktörer. Detta primärt genom att anordna instruktörsträffar och
instruktörspass där frågor kan tas upp kring vår träning och hur man instruerar. Kommittén
ska också se till att både jul- och sommarträningar anordnas så länge intresset är stort nog.
Vid slutet av terminerna ska extrapass med “öppen matta” planeras in om möjligt för att
kunna erbjuda extra graderingsträning.
Säkerställa tillgången på instruktörer
I samarbete med barnkommittén ta fram en plan
för hur vi aktivt ska kunna arbeta för att hålla vår instruktörskår välbemannad. Som mål har
vi att få ett överskott av instruktörer så att inte hela föreningens verksamhet får lida om en
instruktör behöver göra ett uppehåll.
Ett sätt att uppnå detta är att förutom anordna instruktörsträffar möjliggöra sociala aktiviteter
för våra funktionärer för att få en större gemenskap.
- Mål: anordna minst en social aktivitet för våra funktionärer
Förbättra jämställdheten i instruktörskåren
Fortsatt arbete med att se till att vår
instruktörskår består av både kvinnliga och manliga instruktörer.
Öka deltagandet på läger
Har som målsättning att öka antalet deltagare från föreningen
på förbundets läger. Ett steg i detta är att vara bättre på att informera om hur klubben
sponsrar våra instruktörer på dessa läger.
Utöka kommittén
För att säkerställa kommittens framtida existens och arbete bör vi värva minst 1 person.

Planerad verksamhet 2022
Utbildning
● Att erbjuda D-kurs efter behov.
● Att skicka 2 instruktörer på C-kurs
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● Att skicka 1 instruktörer på B-kurs
● Att skicka 1 instruktörer på A-kurs/förlängning
● Att skicka 3 instruktör på Elit kurs/förlängning.
Projekt Vårterminen
● Instruktörsträff (social aktivitet)
● Instruktörsträning
● Stiltävling (samarbete med barnkommittén)
● Kvällsaktivitet
● Resa till påsklägret
● Extrainsatt “öppen matta” för graderingsträning
● Graderingar
● Sommaravslutning för hela klubben tillsammans med barnkommittén
● Sommarträningar
Projekt Höstterminen
● Instruktörsträff (social aktivitet)
● Instruktörsträning
● Arrangera läger (i början av terminen, alternativt under våren)
● Kvällsaktivitet
● Peppa för Norrlandslägret
● Extrainsatt “öppen matta” för graderingsträning
● Graderingar
● Julfirande (kyugrupperna)
● Julträningar
Övrigt
● Skicka 2 medlemmar till dan-gradering varav 1 instruktörer
● Hålla provgraderingar till dan-grader vid behov
● Hålla KGKs sammansättning uppdaterad med aktivt tränande med minst 2:a dan.
● Hålla dan-graderingstavlan uppdaterad.
● Ha en föreläsning med t.ex. en utbildad sjukgymnast/fysiolog
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Barnkommitténs verksamhetsplan 2022
Kommitténs sammansättning
Ordförande: Ida Blomberg
Ledamöter: Simon Agvik, Maria Eriksson, Viktor Forsberg och Malcolm Sehlström

Övergripande målsättningar 2022
Instruktörer
Vi har ett kontinuerligt behov av nya instruktörer och kommer därför fortsätta
att arbeta med värvning av nya aspiranter samt se till att nuvarande instruktörer utvecklas
vidare. För att se till att de nuvarande instruktörerna kan utvecklas vill vi ge dem möjligheten
att gå kurser och utbilda sig till exempel genom att ha instruktörsträffar (planerat 4 under
året) och se vad SISU har för utbud av kurser. Vårt mål är att vi ska ha ett överskott av
instruktörer så att enskilda instruktörer ska ha möjligheten att göra ett uppehåll utan att det
påverkar verksamheten.
- Mål att värva: 5 huvudinstruktörer
Bidra till klubbens mål att behålla våra tränande
Vi fortsätter vårt arbete med att få de
som redan tränar att fortsätta träna. Precis som tidigare år så hoppas vi kunna uppnå detta
genom att erbjuda allsidig och lekfull träning samt bygga en social gemenskap. Vi vill även
hjälpa våra medlemmar att utvecklas genom att åka på läger.
Utveckla samarbetet med vuxenkommittén
Vi vill ha gemensamma instruktörsträffar
med vuxenkommittén, för att ge instruktörer chans till utveckling och möjlighet att dela med
sig av idéer. Vi vill även underlätta för byten mellan åldersgrupper. Vi kommer även i stor
utsträckning ha möten tillsammans med vuxenkommittén för att öka samarbetet.
Fortsätta utbytet med våra grannklubbar
Vi vill se ett fortsatt och gärna utökat utbyte
med våra grannklubbar, främst Örnsköldsvik och Luleå.

Planerad verksamhet 2022
Utbildning
Skicka 3 instruktörer på Barnkurs
Projekt vårtermin
Monkväll
Monläger
Stiltävling
Knattedag
Gradering och uppvisning
Sommaravslutning för hela klubben
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Arrangera sommarträningar
Informera om läger hos grannklubbarna
Projekt hösttermin
Delta i change the game
Monkväll
Hjälpa till med Nya Norrlandslägret
Informera om läger hos grannklubbarna
Julfirande
Gradering och uppvisning
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