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Några förslag för att utveckla och stärka JKA Sweden 
  
Utbildning 
Med anledning av vårt avlånga lands logistikproblematik, hamnar 
Norrlandslänen i ett sämre läge när det gäller läger och utbildningar för våra 
höggraderade. Om man läser JKA Swedens verksamhetsberättelser, finner man 
att alla utbildningar och läger, i stort sett, sker i södra delen av landet. Vi 
riskerar på grund av detta en segregering inom JKA Sweden, då en jämn kvalité 
över landet är svår att åstadkomma.  

Tävling 
JKA:s tävlingsverksamhet är även centrerad till landets södra delar, vilket tär på 
ekonomin hos oss norrlandsklubbar. Vi försöker delta i tävlingar, eftersom våra 
aktiva behöver den erfarenheten för att utvecklas i sin karate, men även för att 
så tidigt som möjligt få erfarenhet av de krav som ställs när man skall resa, bo 
på hotell, och tävla. 
För oss norrlandsklubbar är långa kostsamma resor mer regel än undantag. 
  
Utveckling av organisationen JKA Sweden 
Det skulle även gynna JKA Swedens utveckling över hela landet - och stärka 
organisationens sammanhållning - om det ingick folk i styrelsen från hela 
Sverige, och inte bara landets södra delar. I dag är det inga problem att ha 
gemensamma möten med folk spridda över landet, via t.ex. Skype. En annan 
aspekt av att stärka och utveckla JKA Sweden, är att göra något åt den mycket 
sneda könsfördelningen i styrelsen, då det inte ingår en enda kvinna som 
ledamot.  
 
 
Vi föreslår därför att: 
 
• JKA Sweden lägger en utbildning per termin i norra delen av Sverige, 
motsvarande de svart- och brunbältesträningar som är på Enighet i Malmö.  
Det skulle gynna vår gemensamma målsättning; en jämn och kvalitativ karate 
i hela Sverige. JKA Sweden står för kostnaderna, resa, boende och 
instruktörsarvode. 
  
• JKA Swedens styrelse ska bestå av representanter från hela Sverige. 
  
• JKA Swedens styrelse ska bestå av både män och kvinnor. 
 
  
 
 
 
 



Så för att sammanfatta våra synpunkter. Vi föreslår årsmötet: 
 
1. Ett seminarium per termin i Norrland. 
2. Folk från norra Sverige väljs in i styrelsen. 
3. Minst en kvinna, gärna från Norrland, väljs in i styrelsen. 
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