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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, utan ändringar.
3
DAGORDNING
Dagordningen fastställdes utifrån föregående mötesprotokoll, med vissa tillägg från
ledamöter i kommittén.
4
INFORMATION FRÅN AIKIDOSEKTIONENS STYRELSE
Sven Yngve Gyllsjö informerade om följande:
Styrelsen har i telefonmöte beslutat att flytta sektionens årsmöte till lördag den
22 oktober och att inte kalla till klubbledarträff. I stället blir under fredagkvällen en
aikikaiträff. Från kommittén uttrycktes allvarlig besvikelse över detta, av många skäl.
Den träff mellan graderingskommittéerna som planerats, äger rum söndag den
28 augusti i Stockholm. Styrelsen har vid sitt telefonmöte beslutat att närvara.
5
EKONOMI
Kommittén beslöt att godkänna förslaget till kostnadsersättningar för kommitténs
ledamöter, enligt följande - att utbetalas mot räkning:
TELEFON
Boende inom närsamtal till 08-område:
30:-/månad (100 minuter)
Boende inom regionsamtal till 08-område:
70:-/månad (100 minuter)
Boende inom fjärrsamtal till 08-område:
130:-/månad (100 minuter)
Fax, förbrukningsmaterial:
100:-/år (50 meter)
PORTO
Varje ledamot erhåller vid tillträde en rulle om 200 brevporto, och beställer själv ny
rulle när denna beräknas vara åtgången. Rimlig minimiåtgång torde vara 100 brevporto per år.

KONTORSVAROR
Papper, förbrukningsmaterial till printer, etc. Minimiersättning
200:-/år. Därutöver enligt räkning.
RESOR
Kollektivt eller per eget fordon. Enligt reseräkning.
TRAKTAMENTE
Inga traktamenten, där ej annat beslutas - då enligt statliga regler.
6
ADJUNGERING OCH UPPDRAG
Kommittén har för stunden inte adjungerat någon person till sitt sammanträde, ej
heller fördelat uppdrag till personer utanför kommittén.
7
GRADERINGSLICENS
Beslöts att utfärda följande graderingslicenser:
Peter Ahlström, 1 dan, Stockholm Aikikai, till och med 3 kyu,
Johan Flygare, 2 dan, Stockholm Aikikai, till och med 2 kyu.
8
INVAL AV KLUBBAR
Sven Yngve Gyllsjö informerade om aktuella inval:
Gubbängens Aikidoklubb, som rekommenderas inval med prövoår.
9
ANDRA GRADERINGSSYSTEM
Ingen åtgärd.
10 DOKUMENTATION
Kommittén godkände förslaget till redogörelse för kommitténs arbete, att ingå i
aikidosektionens verksamhetsberättelse, som också kompletterats med en slutlig lista
över verksamhetsårets dangraderingar inom Aikikai.
11 UPPSIKT ÖVER GRADERINGAR
Rapporterades om Kobayashi shihans dangradering i juli, samt Endo shihans dangradering i augusti.
12 AIKIKAIS GRADERINGSREGLER
Efter genomgång av Regler för Aikikai i Sverige beslöt kommittén enhälligt att godkänna regelverket, att träda i kraft omedelbart och snarast distribueras till samtliga
aikidoklubbar. reglerna gäller såväl graderingskommittén och dess arbete, som
fukushidoin, shidoin och shihan, likaså kyu- och dangraderingar.
Jämte regelverket distribueras information om avgifter för kyu- och dangrader,
om kommitténs sammansättning, om teknikkrav för kyu- och dangrader, samt aktuella blanketter. Kommittén beslöt också enhälligt att godkänna det förslag till följebrev som presenterades, med anvisningar om hur klubbarna kan tillämpa reglerna och
smidigt anpassa sig till dem.
Kommittén diskuterade också ett möte för aikikaiklubbarna, där reglerna och
rutinerna skulle kunna genomgås och synpunkter inhämtas.
KYUGRADER
Kommittén konstaterade att de nya kyudiplomen kommit från trycket och är till
belåtenhet, och beslöt att de ska säljas till priset 10 kronor styck, oavsett grad, vilket
är en betydande sänkning från tidigare. Dessutom beslöt kommittén att

aikikaiklubbar, som ännu har gamla diplom i lager, kan byta dem mot motsvarande
värde i nya diplom.
DANGRADER
Ingen särskild åtgärd, utöver ovannämnda regelverk.
BARNGRADER
Kommittén beslöt att sektionens befintliga diplom för barn- och ungdomsgrader ska
gälla fram till Aikikai producerat nya också för dessa grader.
13 DANGRADERINGAR
Kommittén godkände och undertecknade det rekommendationsbrev för 5 dan till
Hans Gauffin, Lennart Larsson och Roland Hultberg, som skrivits och tillsammans
med dangraderingsblanketterna ska postas till Hombu dojo - i enlighet med
överenskommelse med waka sensei Moriteru Ueshiba, vid samtal i Belgien.
14 RÄTT ATT UTFÖRA DANGRADERING
Ingen åtgärd.
15 HOMBU DOJO OCH IAF
Urban Aldenklint rapporterade, smått sufflerad av Stefan Stenudd, från mötet med
waka sensei Moriteru Ueshiba i Belgien föregående helg. Samtalen skedde i gott
samförstånd och waka sensei visade stor förståelse och synnerlig samarbetsvilja. Han
uttryckte också stor öppenhet för ett nytt besök i Sverige. Urban Aldenklint erbjöd
sig att inkomma med en skriftlig rapport.
Kommittén beslöt att tillsända waka sensei en engelsk översättning av Regler för
Aikikai i Sverige, i enlighet med hans egna önskemål. Vidare diskuterades
förutsättningar med mera för att inbjuda waka sensei till Sverige.
16 REPRESENTATION I SVERIGE
Rapporterades om möten med Kobayashi shihan i juli, samt med Endo shihan i
augusti.
17 INTERNATIONELL REPRESENTATION
Urban Aldenklint och Stefan Stenudd rapporterade om sitt möte med Sugano shihan
i Belgien. Cecilia Ralfe-Stelander informerade om sin kommande resa till Nishio
shihans sammankomst och träningsläger i Japan i september.
18 REGISTER OCH DATA
Kommittén beslöt att Ingrid Tinglöf, som vänligen erbjudit sig, tillsvidare sköter
Aikikais datoriserade graderingsregister, likaså den administrativa handläggningen av
dangraderingar.
19 FUKUSHIDOIN, SHIDOIN OCH SHIHAN
I Regler för Aikikai i Sverige, som klubbats tidigare under mötet (par. 11), fastställs
också rutiner och regler för utnämningar till fukushidoin, shidoin och shihan. Blanketter för detta ska distribueras, likaså anvisningar i följebrevet, med vissa lättnader
i rutinerna i detta inledningsskede.
Vad gäller intyg på dessa utnämningar beslöt kommittén att kontrollera om
Hombu dojo har sådana, möjliga för svenskt bruk, och att i annat fall förfärdiga egna.
Detta uppdrogs åt Stefan Stenudd.

20 ÖVRIGT
Inget ärende.
21 NÄSTA MÖTE
Kommittén beslöt att höra av varandra snarast efter söndagens möte mellan samtliga
graderingskommittéer, och att de som är närvarande vid detta möte försöker fastställa
lämpligt datum för nästa kommittésammanträde, lämpligtvis i andra halvan av
september.
Vid protokollet:

Stefan Stenudd

