Ekerö Budoklubb
Verksamhetsplan 2020-2023
Syfte
Den här verksamhetsplanen sammanfattar Ekerö Budoklubbs verksamhetsmål och
handlingsplan för 2020-2023.
Vår vision 2023
▪ Öka antalet medlemmar
▪ Planera för nästa träningslokal
▪ Skapa väl fungerande arbetsprocesser
▪ Kunna erbjuda bredare judoverksamhet på Mälaröarna
▪ Fostra judoka att delta på svenskt mästerskap
Våra verksamhetsmål
Under 2020-2022 ska vi:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Öka antalet medlemmar till 300+
Starta nya träningsgrupper
Arbeta för en aktiv successionsordning
Identifiera funktioner och arbetsprocesser
Coacha fram 10 judokas som tävlar regelbundet på regional och nationell nivå
Ta minst två mästerskapsmedaljer & delta med ett klubblag på Lag SM för seniorer

Mål 1 Öka antalet medlemmar
Vilka aktiviteter ska klubben driva för att uppnå målet?
•

Engagera fler medlemmar / ledare i föreningen
o Styrelse
o Tränare
o Funktionärer
o Resurser till olika evenemang/aktiviteter

•

Skapa medvetenhet om judons betydelse eller vilken roll vi skulle kunna ha i vårt
lokalsamhälle
o Utveckla mediekontakterna
o Utveckla marknadsföringen
o Utveckla sociala mediastrategier
o Vara mer synliga i skolor och i samhället

•

Öka föräldraengagemanget så de kan vara en stödfunktion i föreningen
o Ha en ansvarig kontaktperson för föräldrar
o Klargöra ansvaret som judoförälder i Ekerö Budoklubb
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•

Vi behöver en tydlig utvecklingsstruktur för våra barn och ungdomar
o Individuella utvecklingsplaner för våra barn & ungdomar

•

Vi behöver behålla våra medlemmar
o Hur ska vi göra detta?
o Verka för att behålla aktiva judokas i olika ålderskategorier
o Verka för god gemenskap och stärkt klubbkänsla
o Skapa klubbtraditioner
o Starta ett ungdomsråd för att lyssna på idéer och engagera våra
ungdomar/barn.

Mål 2 Planera för nästa träningslokal
•

Dojoprojekt 2.0 – Inventera projekt där det ska byggas på Ekerö i framtiden
o Ekebyhovsskolan
o Träkvista Torg - Tryggahem
o Badhus – Träkvistavallen
o Jungfrusund – Korhonen – Wendin
o Sanduddens skola

•
•
•

Ändamålsenlig lokal
Kravspecifikation
Aktivt påverka marknadsaktörer och beslutsfattare i kommunen för skapandet av ett
judoträningscenter
Hur ska vi hantera en marknadsmässig hyra?
Fundera på samarbete med andra klubbar eller egen regi?

•
•

Mål 3 Starta nya träningsgrupper
•
•
•
•
•
•
•
•

Alla ska kunna träna judo eller delta i fallpreventionsträning.
Judo/fallträning för förskoleklasser
Vi behöver fler tränare
Hur säkerställer vi återväxten av instruktörer
Syresätta och motivera existerande tränare
Arbeta fram en strategi för att säkerställa instruktörernas kompetens
Förvalta en aktiv instruktörsgrupp och sörja för god återväxt bland tränargruppen.
Definiera nya kategorier av träningsgrupper – Alla som tränar judo ska ha kul
o Fallprevention
o Anpassad Judo
o Kuljudo
o Teknikjudo
o Tävlingsjudo
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Mål 4 Identifiera funktioner och arbetsprocesser
•
•
•

Jobba för en aktiv successionsordning och planering
Ha en styrelse som är jämställd och representeras av minst 40% tjejer.
Strukturera arbetssätt och målinriktad verksamhet

Mål 5 Utveckla tävlingsjudon inom klubbens verksamhet
•

Bredda deltagandet från klubben i olika ålderskategorier
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