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

PROTOKOLL

Möte med Aikikais graderingskommitté 2000-03-09 (nr
1/00)
Plats:
Restaurang Bamboo Garden. Stockholm.
Tid:
kl 19.00
Närvarande:
Jan Nevelius, sammankallande
Urban Aldenklint
Kerstin Fredbäck
Knut Högvall
Björn Friman
1§

ÖPPNANDE, DAGORDNING

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

FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL

Föregående mötesprotokoll (1999-12-08) genomgicks och godkändes.
3§

AIKIKAIKOMMITTÉN

I enlighet med Sundsvallsmötets beslut (se även 8 §) uppdrogs Björn Friman att tillsammans med
Claes Wikner utreda dess konstruktion och uppgifter.
4§

EKONOMI

Aikikais ekonomi är god. En budget för aikikai behövs inför årsmötet. Urban ordnar detta.
5§

DANGRADERINGAR

Nästa tillfälle till dangraderingar i Sverige blir under lägret för Kobayashi sensei den 8 april samt för
kommittén den 27 maj i Malmö. Det finns önskemål om en gradering i Sandviken den 3 juni i
samband med ett läger för "Nishio-klubbarna" i Uppsala, Sundsvall och Sandviken. Det är dock
osäkert om tillräckligt många ledamöter i kommittén är tillgänglig vid detta tillfälle.
Graderingarna i Sundsvall i januari diskuterades. Knut hade synpunkter. I övrigt var kommittén
överens om att graderingen fungerade bra och att det enbart är Hombu Dojos regelsystem som
gäller för kommitténs graderingar.
Brytningen mellan Takemori sensei och Nishio sensei skall nu ha blivit officiell. Frågan är då om
Takemori sensei har egen graderingsrätt från Hombu Dojo. Stefan får i uppdrag att undersöka och
klargöra detta.
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6§

ANDRA GRADERINGSSYSTEM

Urban har skrivit ett utkast till ett brev till Hombu Dojo för att informera om Tomita senseis
graderingssystem (se protokoll 1999-12-08).
7§

AIKIKAIS RIKSLÄGER

Vinterns traditionella Aikikailäger hölls i Sundsvall den 7 - 9 januari. Kommittén vill gärna tacka
Jimmy Larsson för ett utmärkt arrangemang och mötet uppdrog åt Knut att framföra detta.
8§

AIKIKAITRÄFF

På aikikaiträffen i Sundsvall under rikslägret beslöts att en ny träff skulle hållas under
aikidosektionens Sverigeläger i Farsta i påsk. Nu beslöt mötet emellertid att, av tidsskäl, skjuta en
sådan träff till hösten.
9§

FUKUSHIDOIN, SHIDOIN, SHIHAN

Till fukushidoin har idag utsetts Anders Buske (f d Hellquist) Järfälla Aikidoklubb och Rabbe
Anklew, Skellefteå Aikidoklubb Shirakawa.
10 §

INFORMATION FRÅN AIKIDOSEKTIONENS STYRELSE

Inför sektionens årsmöte rapporterades att det är svårt att hitta kandidater till styrelsen. Vidare har
ännu ingen slutlig kallelse med tid och plats för årsmötet skickats ut.
Den vidimering av dangrader som kommer att föreslås vid årsmötet innebär ingen egentlig kvalitetssäkring utan endast ett slags definition och konstaterande att dangrader finns i Sverige.
11 §

HOMBU DOJO

Här konstaterades att Igarashi sensei har fått 7 dan.
12 §

IAF

En IAF-kongress äger rum i Tokyo i augusti. Två representanter från Sverige bör åka dit gärna på
RFs bekostnad.
13 §

INTERNATIONELL REPRESENTATION

Finsk aikido firar 30-årsjubileum 27-29/10. I övrigt är det under sommaren fråga om läger i Sverige
med Tissier sensei, Takemori sensei och Igarashi sensei.
14 §

INVAL AV KLUBBAR

Kommittén tillstyrker inval av Haga Aikidoklubb i Budoförbundet.
15 §

REGISTER OCH DATA, HEMSIDA
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Mötet uppdrog åt Björn Friman att tillsammans med Claes Wikner se över aikikais hemsida.
16 §

NÄSTA MÖTE

Jan kallar till nästa möte.
17 §

MÖTETS AVSLUTANDE

Mötet förklarades avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

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

