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Möte med Aikikais graderingskommitté 1999-05-11 (nr 
2/99) 
 
Plats:   Restaurang Bamboo Garden, Stockholm. 
Tid:  kl 19.00 
Närvarande: Jan Nevelius, sammankallande 
  Urban Aldenklint 
  Kerstin Fredbäck 
  Knut Högwall, adjungerad 
 
 
   
1 §  ÖPPNANDE, DAGORDNING M M 
 
Kommitténs sammankallande förklarade mötet öppnat, hälsade deltagarna välkomna samt 
redogjorde korfattat för sin Japanresa nyligen. Han utsågs också till justeringsman.  
 
2 §  FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL 
 
Föregående mötesprotokoll (1999-01-08) genomgicks och godkändes.  
 
3 § ADJUNGERINGAR OCH UPPDRAG, KOMMITTÉNS SAMMANSÄTTNING 
 
Med anledning av Stefans plötsliga avgång har Knut Högwall kallats in som adjungerad till detta 
möte. Mötet beslöt att adjungeringen skulle gälla tills vidare eller tills ett nyval hålles av Aikikais 
årsmöte.  
   
4 § EKONOMI 
 
Med anledning av vissa redovisningsproblem vad gäller avgifter vid Nishio senseis gradering i 
Malmö 1998, beslöt mötet att söka få fram uppgifter om dagsläget. 
 
5 § DANGRADERINGAR 
 
Frågan om sommarens kommande gradering i Uppsala beslöts tas upp under 11 § Övriga frågor.  
 
Mötet uppmärksammade att Jan Nevelius och Kenneth Linder har erhållit 5 dan. Det 
konstaterades också att de senaste dangraderingstillfällena ägde rum i februari för Endo sensei 
och i april för Igarashi sensei. 
 



    

Kommittén beslöt att utlysa ett dangraderingstillfälle vid det läger i Malmö som anordnas av 
Enighet den 11-13 juni. Det beslöts att tre ledamöter i graderingskommittén normalt skall delta i 
bedömningen. Eftersom Stefan avgått ur kommittén, beslöts vidare att vid det nu aktuella tillfället 
skall Kerstin representera kommittén förutom Jan Hermansson och Jan Nevelius som håller i 
träningen. Aikikai står givetvis för kostnaden. 
 
6 § AIKIKAIS GRADERINGSREGLER 
 
Det har genom utredning framkommit att vissa klubbar använder andra diplom än Aikikais vid 
kyugraderingar. Mötet kunde därför konstatera att det i dessa fall begåtts brott mot Aikikais 
regler. Lämpliga åtgärder med anledning av detta diskuterades. 
 
7 § BARNGRADERINGAR 
 
Det nya barngraderingssystem som är under utarbetande avses vara klart under nästa termin. 
 
8 § FUKUSHIDOIN, SHIDOIN, SHIHAN 
 
Till shidoin har utsetts Carlos Enguis. 
 
9 § INTERNATIONELL REPRESENTATION 
 
Mötet kunde konstatera att Jan lämnade en gåva till den nya doshu när han var i Japan. Urban 
åker inom kort till Japan för att deltaga i Kobayashi dojos 30-årsjubileum. Han kommer även att 
närvara på middag med doshu jämte representanter från Finland. Kommittén önskar honom lycka 
till. 
 
10 § AIKIKAIS RIKSLÄGER 
 
Tanken är att nästa stora Aikikailäger skall äga rum någonstans i Norrland. Nära till hands ligger 
då Umeå. Där föreligger dock vissa samarbetsproblem mellan klubbarna. Mötet uppdrog åt Jan 
att ta vidare kontakter i ärendet. 
 
11 § ÖVRIGA FRÅGOR 
 
Det har kommit till kommitténs kännedom att det föreligger problem rörande Takemori senseis 
graderingrätt. Jan fick i uppdrag att närmare utreda vad som gäller och om så är nödvändigt 
kontakta de som ansökt om att få gradera sig. 
 
12 § NÄSTA MÖTE 
 
Tid för nästa kommittémöte sattes preliminärt till den 26 aug. 
 
13 § MÖTETS AVSLUTANDE 
 
Mötet förklarades avslutat. 



    

 
 
Vid protokollet:   Justeras: 
 
 
................................................ .............................................. 
Kerstin Fredbäck   Jan Nevelius  
 


