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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 följande ändring: utrikes instruktörer
benämns antingen sensei eller shihan.
3
DAGORDNING
Dagordningen fastställdes utifrån föregående mötesprotokoll, med vissa tillägg från ledamöter
i kommittén.
4
EKONOMI
Uppdrogs åt Stefan Stenudd att till nästa möte utarbeta ett förslag till kostnadsersättningar för
kommitténs ledamöter.
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:
Christoffer Zettermark,1 dan, Aikido Dojo Falun, till och med 3 kyu,
samt - att träda i kraft när klubben är invald i Svenska Budoförbundet:
Lennart Strömberg, 1 dan, Budoken Aikidoklubb, till och med 3 kyu.
7
INVAL AV KLUBBAR
Sven Yngve Gyllsjö informerade om aktuella inval - för stunden inga nya.
8
ANDRA GRADERINGSSYSTEM
Ingen åtgärd.
9

DOKUMENTATION

Uppdrogs åt Stefan Stenudd att skriva ett förslag till redogörelse för kommitténs arbete, att
ingå i aikidosektionens verksamhetsberättelse. Redogörelsen ska före tryck distribueras till
kommitténs ledamöter för synpunkter och godkännande.
10 UPPSIKT ÖVER GRADERINGAR
Ingen åtgärd.
11
AIKIKAIS GRADERINGSREGLER
Stefan Stenudd presenterade förslag till blanketter för hantering av graderingar, vilka efter
smärre justeringar godkändes av kommittén. Blanketterna ska distribueras till klubbar och
handläggare först när kommitténs regelverk i sin helhet är färdigställt.
KYUGRADER
Stefan Stenudd presenterade förslag till diplom för Aikikais kyugrader, vilka efter vissa ändringar godkändes av kommittén. Uppdrogs åt Stefan att ombesörja tryck av diplomen, efter
att nya original distribuerats till kommitténs ledamöter för synpunkter. Offererad kostnad från
lämpligt tryckeri är - vid en upplaga om tusen diplom per grad - cirka 10.500 kronor inklusive
moms.
DANGRADER
Ingen åtgärd.
BARNGRADER
Urban Aldenklint informerade om behov av diplom för barn/ungdomsgrader, eventuellt med
graderna 12 - 7 kyu, utifrån Hombu dojos system. Inga beslut fattades, i väntan på ett komplett förslag om barnträning och -gradering från Urban.
12 DANGRADERINGAR
Stefan Stenudd presenterade förslag till brev med rekommendation av Jan Hermansson till 6
dan, vilket enhälligt godkändes och undertecknades av kommitténs närvarande ledamöter.
Uppdrogs åt Stefan Stenudd och Urban Aldenklint att även utforma brev med rekommendation av 5 dan till Hans Gauffin, Lennart Larsson och Roland Hultberg. Båda breven tillställs
Hombu dojo.
13 RÄTT ATT UTFÖRA DANGRADERING
Ingen åtgärd.
14 HOMBU DOJO OCH IAF
Diskuterades möjligheten att inbjuda waka sensei Moriteru Ueshiba till Sverige, möjligen i
samarbete med Finland. Uppdrogs åt Urban Aldenklint och Stefan Stenudd att höra sig för
med honom, vid mötet i Belgien i augusti.
15 REPRESENTATION I SVERIGE
Inget nytt ärende.
16 INTERNATIONELL REPRESENTATION
Kommittén beslöt att låta sig representeras av Urban Aldenklint och Stefan Stenudd, vid
mötet med waka sensei Moriteru Ueshiba i Belgien i augusti. Urban Aldenklints resa bekostas
av kommittén, Stefan Stenudds på annat sätt.
Urban Aldenklint informerade om att han utför graderingar på Island, med Hombu
dojos tillstånd.
17

REGISTER OCH DATA

Ingen åtgärd.
18 FUKUSHIDOIN, SHIDOIN OCH SHIHAN
Stefan Stenudd presenterade ett reviderat förslag till regelverk för Aikikai i Sverige. Ytterligare
synpunkter framfördes. Uppdrogs åt Stefan att utarbeta ett nytt förslag, och beslöts att behandla frågan ånyo på nästa möte.
19 ÖVRIGT
Sven Yngve Gyllsjö informerade om kommande sektionsårsmöte, som planeras att löpa över
två dagar - den ena för diskussioner i olika aikidofrågor, den andra för själva årsmötet, i enlighet med den tidigare prövade modell som kommit att kallas "Örebro-möte". Tänkbara datum
för mötet är 1-2 eller 8-9 oktober.
20 NÄSTA MÖTE
Kommittén beslöt att hålla sitt nästa sammanträde tisdagen den 23 augusti i Stockholm, med
början kl. 18.
Vid protokollet:

Stefan Stenudd

