Aikikais Graderingskommitté

PROTOKOLL
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Kerstin Fredbäck
Tel: (08-)646 61 82
e-post: xkerstin@algonet.se

Möte med Aikikais graderingskommitté 1999-12-08 (nr
5/99)
Plats:
Restaurang Bamboo Garden. Stockholm.
Tid:
kl 18.30
Närvarande:
Jan Nevelius, sammankallande
Urban Aldenklint
Kerstin Fredbäck
Knut Högvall

1§

ÖPPNANDE, DAGORDNING

Kommitténs sammankallande förklarade mötet öppnat samt utsågs till justeringsman.
Dagordningen fastställdes.
2§

FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL

Föregående mötesprotokoll (1999-10-01) genomgicks och godkändes.
3§

EKONOMI

Aikikais ekonomi är god. Urban framförde dock vissa kritiska synpunkter på sektionskassörens
arbete. Han önskade fortlöpande skriftlig redovisning av det ekonomiska läget och budgetutfallet
från kassören. Detta gäller bl a graderingsavgifterna som för närvarande inte alls redovisas. Mötet
instämde i detta. Kerstin fick i uppdrag att författa ett utkast till skrivelse till kassören i detta
ärende.
4§

DANGRADERINGAR

Nästa tillfälle till dangraderingar i Sverige blir i Sundsvall för kommittén under lägret den
7 - 9 januari samt för Endo sensei i Stockholm i februari. Det beslutades att hela kommittén utom
Urban reser till Sundsvall på Aikikais bekostnad.
5§

AIKIKAIS GRADERINGSREGLER

Stefans vid mötet 1999-10-01 lämnade förslag till regler för dangraderingar som utförs av
kommittén gicks noga igenom punkt för punkt och diskuterades. Mötet kunde - med undantag av
enstaka punkter - enas om de revideringar av texten som krävs.
6§

BARNGRADERINGAR
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Beträffande det system för barngraderingar som länge varit under utarbetande beslutades:
- Ett system innehållande graderna 12 - 7 kyu antas.
- Om färgade bälten eller bältesmarkeringar används av de enskilda klubbarna, gäller rött, gult,
orange, grönt, blått och brunt.
- Det tekniska innehållet anpassas efterhand beroende på sitution, instruktörernas utbildning och
erfarenhet samt lokal förekomst av befintliga, välfungerande system.

7§

ANDRA GRADERINGSSYSTEM

Mötet uppdrog åt Urban att skriva till Hombu Dojo för att informera om Tomita senseis
graderingssystem (se protokoll 1999-10-01).
8§

AIKIKAIS RIKSLÄGER OCH AIKIKAITRÄFF

Som tidigare beslutats kommer vinterns traditionella Aikikailäger att hållas i Sundsvall den 7 - 9
januari (se även 4 §). En aikikaiträff är också planerad.
9§

INFORMATION FRÅN AIKIDOSEKTIONENS STYRELSE

När det gäller det planerade Sverigelägret under påsken 2000, framförde Urban sektonsstyrelsens beklagande över kollisionen med Nishio-lägret i Köpenhamn. Det tycks dock inte
finnas någon alternativ tidpunkt.
10 §

FUKUSHIDOIN, SHIDOIN, SHIHAN

Till fukushidoin har 1999-10-25 utsetts Rikard Eklund, Hikari Aikidoklubb, Stockholm och
Ingemar Berglund, Piteå.
11 §

NÄSTA MÖTE

Jan kallar till nästa möte.
12 §

MÖTETS AVSLUTANDE

Mötet förklarades avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

......................................................... .....................................................
Kerstin Fredbäck
Jan Nevelius

