Verksamhetsplan Ju-Jutsusektionen 2021
Med verksamhetsplanen läggs grunden och inriktningen för hur sektionsstyrelsen ska arbeta
under det kommande året. Verksamhetsplanens olika mål är uppdelade efter kategori.

Covid-19
- Följa Folkhälsomyndighetens samt idrottsförbundens råd vid idrotts-verksamhet.
- Arbeta för att pandemins negativa påverkan på klubben är så liten som möjligt.

Instruktörsvård
- Fortsätta att verka för att instruktörerna ska känna att de är viktiga och värdefulla för
sektionen genom att erbjuda utbildningar och andra aktiviteter.
- Fortsätta att uppmuntra medlemmarna att våga prova på att vara instruktörer.
- Utföra träning på ett säkert sätt för instruktörer gällande Covid-19

Medlemsvård
- Arbeta för att träning erbjuds till alla medlemmar på ett säkert sätt gällande Covid-19.
- Ta fram en dokumenterad värdegrund för sektionen.
- Arbeta för att medlemmar ska känna att det är enkelt och välkomnade att vara delaktiga och
engagerade i föreningen.
- Ta fram en aktionsplan för hur vi möter RFs 2025-vision.
- Utöka barnverksamheten så vi erbjuder samma bredd till ungdomar som vuxna.
- Arbeta med barnverksamheten med målet att integrationen till vuxengrupperna ska bli
smidigare.

Webben
- Likrikta det som publiceras på sociala medier för att stärka vår identitet online.
- Uppdatera information på hemsidan så den är relevant och lätt att ta till sig.

Lokal
- Arbeta för att alla medlemmar uppmuntras och ska känna att det är enkelt att bidra till att ta
hand om och utveckla våra lokaler.
- Fortsätta utveckla lokalen så att den fortsätter vara en naturlig samlingsplats för våra
medlemmar.
- Utveckla lokalen för att möta de behov som finns för att bedriva bra och säker träning.
- Arbeta för ökat ansvar och rengöring av lokalen gällande Covid-19.

Tävling
- Endast åka på tävlingar som har en plan för den ska genomföras på ett säkert sätt ur covid19
synpunkt.
- Uppmuntra de tränande i de tävlingsinriktade grupperna att börja och fortsätta tävla.
- Utbilda domare i alla våra tävlingsstilar.

Genom att verka enligt ovanstående verksamhetsplan skall styrelsen bidra till att sektionen
fortsätter att sträva mot sektionens övergripande mål, nämligen att:

-

Erbjuda medlemmar genomtänkt och meningsfull träning ledd av välutbildade
instruktörer.
Verka för att alla medlemmar ska kunna träna efter egen förmåga och inriktning med
jujutsun som självförsvar, motion, tävling eller konstart.
Ge medlemmarna möjlighet att utvecklas såväl tekniskt som på det personliga planet.

