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1 ÖPPNANDE
Sven Yngve Gyllsjö, som på styrelsens uppdrag sammankallat, öppnade Aikikais graderings-
kommittés första sammanträde.

2 PROTOKOLL
Stefan Stenudd utsågs att föra protokoll, att justeras av Sven Yngve Gyllsjö.

3 DAGORDNING
Beslöts att som bas för detta sammanträdes dagordning använda den lista på arbetsuppgifter
för Aikikais graderingskommitté, som formulerades vid berörda klubbars möte den 22 okto-
ber 1993. Vissa tillägg till dagordningen gjordes av enskilda ledamöter.

4 KONSTITUERING
Aikikais graderingskommitté har, på uppdrag av berörda klubbar vid Örebromötet den 15
januari 1994, av Svenska Budoförbundets aikidosektions styrelse tillsatts sålunda: Jan Her-
mansson, Cecilia Stelander, Urban Aldenklint, Stefan Stenudd och Jan Nevelius, samt Sven
Yngve Gyllsjö från styrelsen.

Styrelsen hade också utsett Sven Yngve Gyllsjö till kommitténs ordförande, men kom-
mittén beslöt i stället att tillsvidare avstå från att inom sig utse en ordförande eller andra pos-
ter. I stället ska kommittén arbeta som team, ett arbetslag där man tillsammans och var för sig
ska hantera kommitténs uppgifter på så sätt som i varje enskilt fall är lämpligast.

Kommittén beslöt att utse Sven Yngve Gyllsjö till kontaktperson för aikidosektionens
styrelse och uppdrog åt honom att vara sammankallande till kommitténs sammanträden.

5 ADJUNGERING OCH UPPDRAG
Kommittén ska knyta kompetens till sig, allt efter behov, såväl med adjungering till sina sam-
manträden som uppdrag till personer utanför kommittén.

6 ANDRA GRADERINGSSYSTEM
Kommittén beslöt att hålla sig informerad om andra graderingssystem inom aikidosektionen,
samt att hålla god kontakt med dessas företrädare.

7 AIKIKAIS GRADERINGSREGLER
Kommittén beslöt att för såväl kyu- som dangrader ska Hombu dojos regler gälla som mini-
mikrav vid aikikaigraderingar. Dessa regler ska distribueras till samtliga berörda klubbar. Ste-
fan Stenudd uppdrogs att utforma detta material.

Hombu dojos regler är att betrakta som minimikrav. Det står klubbar och examinatorer



fritt att tillföra ytterligare krav vid sina graderingar. Andra ändringar ska dock presenteras för
graderingskommittén för yttrande.

Arrangörer av graderingar ansvarar för att erhållna grader från och med 1 kyu rapporte-
ras till graderingskommittén, via Svenska Budoförbundets kansli.

KYUGRADER
Hombu dojos system innehåller på vuxensidan 5 kyugrader. Kommittén beslutade också om
minimikrav för 6 kyu. Det står klubbar och examinatorer fritt att använda sig av graden 6 kyu,
eller att i stället börja vid 5 kyu.

Vid kyugraderingar ska de diplom utfärdas, som graderingskommittén anvisar.

DANGRADER
Vid dan-gradering gäller Stiftelsen Aikikais diplom från Hombu dojo. Eventuell mellanskillnad
i graderingsavgift och det belopp som betalas till Hombu dojo ska betalas ut till arrangören av
graderingstillfället.

Observera att i kraven för varje dangrad ingår samtliga krav från tidigare grader. Nor-
malt är ingen artikel eller uppsats nödvändig.

Tillfällen där dangradering erbjuds bör anges i aikidosektionens kalendarium, senast tre
månader i förväg. De som önskar examineras för dangrad ska senast en månad före
graderingstillfället ansöka hos graderingskommittén om detta, för att kunna garanteras möjlig-
het till examination. En sådan ansökan kan också med fördel göras av instruktör eller klubble-
dare.

BARNGRADER
Kommittén synade Hombu dojos regler för barngrader och beslöt att utforma sådana även för
Sverige, med Hombu dojos regler som grund, likaså beslöts att verka för en omfattande belys-
ning av aikidoträning för barn. Framgent vill kommittén presentera dels anpassade aikidotek-
niker för barn, dels kurser för instruktörer och examinatorer. Uppdrogs åt Urban Aldenklint
att förbereda dessa frågor.

8 RÄTT ATT UTFÖRA DANGRADERING
Rätt att utföra dangradering i Sverige, enligt avtal med Hombu dojo, har i dagsläget de shihan-
instruktörer som av tradition instruerat och graderat i Sverige. Kommittén diskuterade möjlig-
heten att vinna denna rätt också åt andra shihan-instruktörer, och beslöt att återkomma till
frågan vid framtida möte.

9 UPPSIKT ÖVER GRADERINGAR
Graderingskommittén har att hålla uppsikt över svenska graderingar inom Aikikai, för att
värna om en god nivå. Kommittén ska också verka för att det finns goda möjligheter till gra-
dering.

10 GRADERINGSLICENS
Kommittén beslöt att det fortsättningsvis ska vara graderingskommittén som beslutar om
graderingslicens inom Aikikai. Beslöts också att ett register över utdelade licenser upprättas.

Efter ansökan från KFUK-M Uppsala Aikido beslöts att ge Sven Lundqvist, 2 dan, samt
Bo Dahlman, 3 dan, licens för gradering till 2 respektive 1 kyu.

11 INVAL AV KLUBBAR
Kommittén beslöt att erbjuda sig att bistå styrelsen med yttrande, vid inval av klubbar som
önskar tillhöra Aikikais graderingssystem.

12 INTERNATIONELL REPRESENTATION
Kommittén uttryckte nödvändigheten av att ombesörja internationella kontakter och att rep-
resentera i sammanhang som berör Aikikai. Beslöts att också i detta arbete fungera som team,



så att omständigheterna vid varje tillfälle får avgöra vem eller vilka ur kommittén som ska
representera den.

13 EKONOMI
De avgifter för kyudiplom som inkommer från klubbar med Aikikais graderingssystem ska
enligt aikidosektionens budget användas till graderingskommitténs kostnader.

14 DOKUMENTATION
Kommittén beslöt att dokumentera sitt arbete på flera sätt. Dels ska rapport skrivas till sektio-
nens verksamhetsberättelse, dels ska klubbarna noga informeras om graderingsregler och -
avgifter inom Aikikai, dels ska de få aktuella blanketter och annan information av betydelse.
Kommittén diskuterade möjligheten att årligen ge ut ett kompendium med all sådan informa-
tion samlad.

15 REGISTER
Urban Aldenklint fick i uppdrag att se över hur Aikikais graderingar och licenser ska registre-
ras, samt vilka blanketter som bör utformas.

16 FUKUSHIDOIN, SHIDOIN OCH SHIHAN
Kommittén diskuterade Hombu dojos internationella graderingsregler, samt det förslag till
svenska regler för fukushidoin, shidoin och shihan, med mera, som presenterades för aikido-
sektionens klubbledarträff 1992. Stefan Stenudd uppdrogs att till nästa sammanträde utarbeta
ett aktualiserat förslag till regler.

17 NÄSTA MÖTE
Kommittén beslöt att hålla sitt nästa sammanträde torsdagen den 28 april, med början kl. 18,
i Stockholm.

Vid protokollet: Justeras:

Stefan Stenudd Sven Yngve Gyllsjö


