Sammanträde (nr 2/98) med graderingskommittén 1998-08-10
Plats:
Närvarande:

Restaurant Bamboo Garden. Stockholm.
Jan Nevelius, sammankallande
Urban Aldenklint
Kerstin Fredbäck
Stefan Stenudd

1§

ÖPPNANDE, FORMALIA

Ordföranden förklarade mötet öppnat. Dagordningen genomgicks och godkändes. Jan utsågs att justera dagens
protokoll.
2§

FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL

Protokollet från föregående möte (1998-02-10) genomlästes och godkändes.
3§

ADJUNGERINGAR OCH UPPDRAG

Ordföranden i Aikido Dojo Stockholm, Björn Gustavsson, var inbjuden till detta möte. Han infann sig dock ej på
grund av ett missförstånd. Mötet beslöt att inbjuda honom till nästa sammanträde.
4§

INFORMATION FRÅN AIKIDOSEKTIONENS STYRELSE

På förekommen anledning har frågan om kvalitetskrav på av sektionen arrangerade aikidouppvisningar kommit
upp.
5§

EKONOMI

Det föreligger vissa redovisningsproblem inom SBF, genom att deras bokföringssystem ger dålig överskådlighet.
6§

GRADERINGSLICENS

Graderingslicens t o m 3 kyu ges härmed till Rabbe Anklew, Skellefteå Aikidoklubb.
7§

DOKUMENTATION

Jan gavs i uppdrag att sätta ihop kommitténs del i sektionens verksamhetsberättelse.
8§

AIKIKAIS GRADERINGSREGLER

En lägesapport i utredningen om användningen av aikikaidiplom redovisades. Enligt de uppgifter som hittills har
framkommit är det endast en klubb som använder egentillverkade diplom. För tre klubbar saknas dock ännu
uppgifter. Jan åtog sig att informera berörd klubb om att klubbarna måste använda Aikikais diplom. Kerstin skall
även försöka införskaffa uppgifter från de återstående tre klubbarna.

9§

DANGRADERINGAR

Stefan meddelade att Cecilia inkommet med de handlingar som begärts (se protokoll för mötet 98-02-10).
Ärendet förklarades därför avslutat. Enligt Nishio sensei har Hombu dojo godkänt att Takemori sensei genomför
graderingar i eget namn i Sverige. Som kontroll meddelar Stefan Hombu Dojo att denna äger rum. Det närmast
följande tillfället till dangraderingar i Stockholm blir sedan på lägret med Hatayama sensei i november.
Det finns hos kommittén planer på att anordna ett "dangraderingsseminarium" med provgraderingar för att
ledamöterna i graderingskommittén skall kunna "kalibrera" sin bedömning.
10 §

REPRESENTATION

Under verksamhetsåret kommer representation i Sverige att ske i samband med lägren med Hatayama sensei,
Hiroaki sensei, Endo sensei, Igarashi sensei och Tissier sensei. Internationellt kommer representation eventuellt
att ske i Japan i samband med Kobayashi senseis 30-årsjubileum.
11 §

FUKUSHIDOIN OCH SHIDOIN

Till fukushidoin har utnämnts Jonas Palm, Lund, Mona Bergman, Falun och Mats Glaser, Uppsala. Det
bestämdes att fortsättningen får Jan besluta om utnämningarna på delegation. Endast om några tveksamheter
föreligger behöver övriga ledamöter i kommittén konsulteras.
12 §

AIKIKAITRÄFF

Mötet beslöt förorda att nästa Aikikaiträff äger rum på rikslägret i januari istället för som tidigare i samband med
sektionens och förbundets årsmöte.
13 §

AIKIKAIS RIKSLÄGER

Kommande riksläger beslöts äga rum i Iyasakas lokaler 8-10 jan 1999.
14 §

ÖVRIGA FRÅGOR

Beträffande Tomita senseis gradering till 8 dan konstaterades att det inte är fråga om en aikidograd. Det är dock
en fråga för en högre instans än denna kommitté. Aikidosektionens styrelse skall uppmanas att ombesörja att det
står klart att det inte är en aikidograd.
15 §

NÄSTA MÖTE

Jan kallar till nästa möte.
16 §

MÖTETS AVSLUTANDE

Mötet avslutades.

Vid protokollet:

................................................
Kerstin Fredbäck

Justeras:

..............................................
Jan Nevelius

