
  

  

Sammanträde (nr 3/97) med Aikikaikommittén 1997-09-13 

Plats:   Restaurang China Town. Stockholm. 

Närvarande: Urban Aldenklint 

  Kerstin Fredbäck 

  Jan Nevelius, sammankallande 

  Cecilia Ralfe-Stelander 

  Stefan Stenudd  

   

   

1 §  ÖPPNANDE, DAGORDNING 

Ordföranden förklarade mötet öppnat. Dagordningen genomgicks och godkändes. 
Jan utsågs att justera dagens protokoll. 

2 §   FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL 

Protokollet från föregående möte genomlästes och godkändes med några mindre 
ändringar.  

3 § ADJUNGERINGAR OCH UPPDRAG   

Ingen åtgärd. 

4 § INFORMATION FRÅN AIKIDOSEKTIONENS STYRELSE 

Ingen information. 

5 § EKONOMI 

Aikikaikommitténs ekonomi är god. Kommittén går in i det nya verksamhetsåret 
med ett överskott på totalt 28 000:-, varav 16 000:- från det senaste 
verksamhetsåret (96/97) och 19 000:- från det föregående (95/96).  

Bl a mot bakgrund av detta äskar Urban upp till max 5000 kr ytterligare för den 
minnesskrift över Lennart Linder som är under utarbetande. Dessa medel skulle 
utgöra en säkerhet om de tidigare anslagna medlen (5000:- ) överskrids och 



dessutom möjliggöra en högre papperskvalitet etc. Skriften är snart färdig. Mötet 
beviljar denna begäran. 

6 § GRADERINGSLICENSER 

Ingen åtgärd. 

7 § INVAL AV KLUBBAR 

Kommittén stöder ett inval av Kimochi Aikidoklubb. 

8 § ANDRA GRADERINGSSYSTEM 

Inget att rapportera. 

9 §  DOKUMENTATION 

Jan och Urban utarbetar tillsammans en handledningsbok om procedur och 
etikett i samband med graderingar. 

10 § AIKIKAIS GRADERINGSREGLER 

Graderingsreglerna bör enligt mötets mening åter distribueras. Förslag framkom 
att ett "Aikikai-paket" skulle ställas samman för att sändas exempelvis till nya 
klubbar som söker medlemsskap och i samband med utnämningar till 
fukushidoin och shidoin. Mötet beslutar att Kerstin skall fundera på innehållet i 
ett sådant paket. 

11 § DANGRADERINGAR 

Flera allvarliga synpunkter framfördes på de grader som Nishio sensei delat ut 
till tränande i Uppsala i år. Flera fall diskuteras där bl a bristande 
administrativa rutiner lett till problematiska situationer. Mötet beslutar att i 
fortsättningen verka för att 

- rena uppvisningar inte skall anses vara en godtagbar form för graderingar, 

- enligt svensk standard 3 och 4 dan inte skall delas ut utan gradering och att 

- diplom först skall skickas till SBFs kansli. 

Det närmast följande tillfället till dangraderingar i Sverige kommer att vara i 
samband med lägret för Igarashi sensei i Stockholm i november. Därefter följer 
lägret för Endo sensei i Stockholm i februari 1998 och på Iyasaka i april. I Malmö 
blir det tillfälle till graderingar i april för Nishio sensei och i maj för Tamura 
sensei.  

Mötet beslutar att minst två ledamöter av Aikikaikommittén skall vara med vid 
alla dangraderingar i Sverige. 



12 § HOMBU DOJO OCH IAF 

Inget nytt. 

13 § REPRESENTATION I SVERIGE 

Inget nytt. 

14 § INTERNATIONELL REPRESENTATION 

Inget nytt. Representation har skett under sommaren, se föregående protokoll. 
Sammanträffanden i Norge och Finland med Moriteru Ueshiba sensei bedöms ha 
varit mycket framgångsrika. 

  

  

15 § FUKUSHIDOIN, SHIDOIN, SHIHAN 

Se 10 §. Någon form av "Aikikai-paket" avses så småningom distribueras till alla 
fukushidoin och shidoin. 

Följande personer utnämns härmed till fukushidoin: Jörgen Brandt, Jonas 
Dahlqvist, Johan Flygare, Richard Lincoln, Johan Lindgren, Mattias Olsson, Leif 
Sunje och Gunnar Svensson. Till shidoin utnämns härmed Knut Högvall.  

16 § REGISTER OCH DATA 

Jan tar över registret över fukushidoin och shidoin från Stefan och ansvarar i 
fortsättningen för dess förvaltning.  

17 § AIKIKAITRÄFF 

Aikikaiträffen som tidigare avsågs äga rum i Kristianstad i januari har flyttats 
till fredagen den 24 oktober i Stockholm (se utskickad kallelse) i samband med 
årsmötena.  

18 § AIKIKAIS RIKSLÄGER 

Nästa riksläger äger rum i Kristianstad första helgen i januari 1998.  

19 § ÖVRIGA FRÅGOR 

Cecilia meddelar att hon ser sig tvingad att avgå ur kommittén pga stora 
åtaganden i KFUM - KFUKs Idrottsförbund. Kommitténs övriga ledamöter 
beklagar hennes beslut och tackar för hennes insatser. 

20 § NÄSTA MÖTE 



Jan kallar till nästa möte efter Aikikaimötet.  

21 § MÖTETS AVSLUTANDE 

Mötet avslutas. 

  

Vid protokollet:    Justeras: 

  

  

......................................................  
 ...................................................   
   

Kerstin Fredbäck   Jan Nevelius  


