
 
 

Verksamhetsplan för Svenska Kickboxningsförbundet 2022 
 
Svenska Kickboxningsförbundets avsedda arbete under verksamhetsåret 2022 
beskrivs i denna verksamhetsplan. Verksamhetsbudgeten speglar de mål som 
styrelsen avser jobba emot och vilka beskrivs i denna verksamhetsplan. 
 
Utvecklingsplan Strategi 2025 antogs på 2019 årsstämma och skulle implementeras i 
förbundets löpande arbete. Utvecklingsplanens huvudmål är ett utökat antal medaljer 
på internationella mästerskap. Huvudmålet i utvecklingsplanen avser förbundet 
fortsatt sträva mot och under 2022 möjliggöra i samarbete med landslagsledningen. 
Utöver Strategi 2025:s huvudmål kommer förbundets arbete även fokusera på 
följande områden: 
  .  

 

Tävlingar 
Då Corona pandemin under 2020 och 2021 negativt påverkat antalet genomförda 
matcher och turneringar avsätter förbundet återigen medel till att främja tävlingar på 
lokal föreningsnivå i årets budget.   
 

Utveckling 
Den nytillsatta utbildningskommittén kommer att fokusera på utveckling och 
implementering av ett instruktörsprogram inom Svensk Kickboxning. Programmet 
avser ge både nya som erfarna instruktörer en likriktad, evidensbaserad kompetens 
för att leda och inspirera utövare av kickboxning i Sverige.  
Utbildningskommittén kommer även att utvärdera utbildningar inom andra 
idrottsgrenar i Sverige. Baserat på utvärderingen kommer ett urval att erbjudas inom 
Svensk Kickboxning med målen att uppfylla strategi 2025:s huvudmål samt att få 
föreningarnas barn och ungdomsverksamheter att växa och utvecklas.  

 
Skapa profiler 
I samarbete med landslaget jobba för att de som representerar landslaget exponeras 
utifrån sina förväntade meriter och blir självklara förebilder inom sporten.  
 
 

 
 



Öka antalet medlemmar i förbundet 
Grunden för arbetet i förbundet är medlemmarna och att arbeta för att öka antalet är 
en given uppgift för varje förbundsstyrelse och kommer under 2022 fortgå. 
 

Landslag 
Årets landslag blir historiskt då man för första gången kommer ha ett Junior Landslag 
med deltagande på Junior VM i Dublin under xxmånad som mål 2022. 
Seniorlandslagets självklara höjdpunkt under 2022 kommer bli EM i Antalya, Turkiet 
men på resan dit avser man tillsammans med juniorerna genomföra två testtillfällen, 
ett läger inför mästerskapen och delta på två världscuper.      
 
  

Styrelsearbete och administration 
Styrelsen avser att kontinuerligt genomföra sammanträden för uppföljning av 
implementerandet av verksamhetsplanen och bevaka den löpnade verksamheten. 
Dessa sammanträden kommer genomföras via Skype dock är avsikten att genomföra 
ett sammanträde även fysiskt.    
 
Det fortsatta arbetet med Utvecklingsplan 2025 fortgår och under 2022 påbörjar den 
nytillsatta utbildningskommittén sitt arbete. 
 
Enligt budgetprognos har vi en sund ekonomi, en ekonomi som skall användas smart 
och genomtänkt så mycket det är möjligt. Då vi inte har några planerade stora utgifter 
under de kommande åren kommer stora medel att läggas på inhemsk verksamhet 
och på landslaget.  


