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1
ÖPPNANDE
Mötet öppnades.
2
PROTOKOLL
Stefan Stenudd utsågs att föra protokoll, att justeras vid nästkommande sammanträde. Föregående mötesprotokoll genomgicks och justerades, efter ett tillägg i punkt 4, andra styckets
inledning.
Kommittén diskuterade också hur protokollen ska distribueras. Beslöts att de ska vara
offentliga och därför sändas till den som så önskar. Någon övrig form av distribution beslöt
kommittén att för stunden inte ta initiativ till.
3
DAGORDNING
Dagordningen fastställdes utifrån föregående mötesprotokoll, med vissa tillägg från ledamöter
i kommittén.
4
EKONOMI
Ingen åtgärd.
5
ADJUNGERING OCH UPPDRAG
Kommittén har för stunden inte adjungerat någon person till sitt sammanträde, ej heller fördelat uppdrag till personer utanför kommittén.
6
GRADERINGSLICENS
Beslöts att utfärda följande graderingslicenser:
Dick Lindström, 1 dan, Kaizen Aikidoklubb, graderingsrätt till och med 3 kyu,
Johan Lindgren, 1 dan, Wago no Michi, graderingsrätt till och med 3 kyu,
Jorma Lylu, 2 dan, Izanami, graderingsrätt till och med 2 kyu.
7
INVAL AV KLUBBAR
Sven Yngve Gyllsjö informerade om aktuella inval. Kommittén betonade åter sin beredvillighet att yttra sig i frågor om inval av aikikaiklubbar.
8
ANDRA GRADERINGSSYSTEM
Kommittén diskuterade utvecklingen inom andra graderingssystem, och studerade ki-aikidons
graderingsregler.
9

DOKUMENTATION

Ingen åtgärd.
10 UPPSIKT ÖVER GRADERINGAR
Rapporterades att aikidosektionens kalendarium, som handläggs av Stina Deurell, numera
anger de tillfällen till dangradering inom aikikai, som ges i Sverige.
11
AIKIKAIS GRADERINGSREGLER
Stefan Stenudd presenterade dokument för distribution till aikikaiklubbar: Hombu dojos
regler för kyu- och dangrader, samt aktuell prislista för dangrader. Beslöts att dröja med distribution av dessa, tills ett tillräckligt komplett material och regelpaket tagits fram.
KYUGRADER
Diskuterades frågan om särskilda diplom för aikikais kyugrader. Inget beslut fattades. Tillsvidare gäller sektionens diplom.
DANGRADER
Diskuterades strategi för dangraderingar och Urban Aldenklint presenterade förslag på rutiner
och regler om ansvar. Kommittén beslöt att dessa förslag ska införas i det övriga regelpaketet.
BARNGRADER
Ingen särskild åtgärd.
12 DANGRADERINGAR
Med anledning av information från Hombu dojo och samtal med Igarashi shihan, beslöt
kommittén att förorda gradering till 5 dan av tre personer, samt att till Hombu dojo framföra
önskemål om gradering till 6 dan av en person. Uppdrogs åt Stefan Stenudd att utforma skrivelsen, att undertecknas av kommittén och sektionens ordförande.
13 RÄTT ATT UTFÖRA DANGRADERING
Ingen åtgärd.
14 HOMBU DOJO
Urban Aldenklint presenterade Hombu dojos blankett "Dojo data", som används när klubbar
och organisationer söker direkt kontakt med Hombu dojo.
15 REPRESENTATION I SVERIGE
Urban Aldenklint informerade om Igarashi shihans besök och om samtal med honom.
Framöver ska följande instruktörer besöka Sverige: Tissier shihan och Nishio shihan i
juni, Kobayashi shihan i juli, samt Endo shihan i augusti.
16 INTERNATIONELL REPRESENTATION
Kommittén beslöt att söka möte och samtal med waka sensei Moriteru Ueshiba, i samband
med hans besök i Bryssel i augusti. Uppdrogs åt Urban Aldenklint att undersöka möjligheterna med såväl waka sensei som den belgiska arrangören.

17 REGISTER OCH DATA
Urban Aldenklint redovisade sitt arbete med register och datahantering, däribland blanketter
för registrering av graderingar med mera, samt en kravspecifikation inför hantering av ett
graderingsregister. Urban fortsätter med arbetet och ska senare, tillsammans med Sven Yngve
Gyllsjö, kontakta Budoförbundets kansli för samtal i frågan.
Urban informerade också om det internationella datanätet Internet, och kommittén
beslöt att det är önskvärt att svenska klubbar registreras där. Urban uppdrogs att undersöka
saken.
18 FUKUSHIDOIN, SHIDOIN OCH SHIHAN
Stefan Stenudd informerade om terminologin, och förslaget till regler diskuterades. Vissa
justeringar gjordes. Kommittén beslöt att de justerade reglerna ska behandlas vid nästa sammanträde.
19 NÄSTA MÖTE
Kommittén beslöt preliminärt att hålla sitt nästa sammanträde onsdagen den 25 maj, med
början kl. 18, i Stockholm.
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