PROTOKOLL

Aikikaikommittén
Kerstin Fredbäck

Möte med Aikikaikommittén 2000-08-13 (nr 3/00)
Plats:
Restaurang Bamboo Garden. Stockholm.
Tid:
kl 13.00
Närvarande:
Jan Nevelius, sammankallande
Kerstin Fredbäck
Björn Friman
Stefan Stenudd

1§

ÖPPNANDE, DAGORDNING

Kommitténs sammankallande förklarade mötet öppnat. Dagordningen fastställdes.
2§

FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL

Föregående mötesprotokoll (2000-05-28) genomgicks och godkändes.
3§

ADJUNGERINGAR, KOMMITTÉNS SAMMANSÄTTNING

Mötet gav Björn Friman fortsatt uppdrag att närmare formulera Aikikaikommitténs uppgifter och
att leta efter lämpliga kandidater med intresse för att bli ledamöter i kommittén.
4§

EKONOMI

I avvaktan på att nya ledamöter i Aikikaikommittén tillträder, beslöts att Kerstin bevakar de
ekonomiska frågorna hos aikidosektionen.
5§

DANGRADERINGAR

Som tillägg till beslutet (2000-05-28) om nya avgifter för dangrader beslöts att när andra än
kommittén arrangerar dangradering i Sverige, får arrangören 300 kr per dangraderad person i
bidrag för att ersätta den inkomst de tidigare haft.
Dangraderingar har nyligen avhållits för Igarashi sensei i Stockholm och för Takemori sensei i
Uppsala. Närmast finns ett tillfälle den 26-27 augusti i Sundsvall för Shishiya sensei. Dessutom
planeras ett graderingstillfälle för kommittén i Huddingehallen den 5 september.
6§

AIKIKAIS GRADERINGSREGLER

Mötet erinrades om de kompletteringar av Aikikais regler för egna dangraderingar som Stefan
föreslog vid mötet 1999-10-01. Vid det följande mötet 1999-12-08 beslutade kommittén om
revideringar i Stefans textförslag. Kerstin fick i uppdrag att skriva ut den nya texten till nästa möte
med hänsynstagande till den ändring som beslutades vid mötet i Malmö 2000-05-28.
7§

BARNGRADERINGAR
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Urban jobbar vidare med genomförandet av det nya graderingssystemet. Bl a måste utbildning
kunna erbjudas.
8§

AIKIKAILÄGER, SVERIGELÄGER

Det beslöts att Aikikais egna läger fortsättningsvis ska betecknas "Aikikailäger" istället för som
tidigare "Aikikais Riksläger". Tänkbar lokal och arrangör för Aikikailägret i januari 2001 i
Stockholm diskuterades. I brist på lämpliga lokaler i innerstaden åtog sig Kerstin att fråga
Stockholm Aikikai om de ställer upp som arrangörer.
Filmen från Sverigelägret är i princip klar. Jan har varit på förhandsvisning och tyckte att den var
bra.
9§

AIKIKAITRÄFF

Tid för nästa Aikikaiträff bestämdes till Aikikailägret i januari. Då har förhoppningsvis Björn hittat
intresserade och lämpliga kandidater till kommittén (se 3 §).
10 §

FUKUSHIDOIN, SHIDOIN, SHIHAN

Jonas Hafström, Kristianstad, har 2000-08-13 utsetts till fukushidoin.
11 §

HOMBU DOJO

Vid aikidons 40-årsjubileum år 2001 kommer Sverige mycket glädjande att gästas av Doshu.
Mötet beslöt att utse Urban Aldenklint till ansvarig för arrangemanget och att en projektgrupp
samlas kring honom. Det beslöts också att den mest lämpliga tidpunkten för jubiléet är sista helgen
i augusti. Kerstin framför detta till Jöran Fagerlund.
12 §

IAF

Stefan, Jöran Fagerlund och Kai Löfgren åker till IAF-mötet i Tokyo i september. Kai är IAFs
webmaster och med stöd av medel från RF ska de svenska representanterna även försöka få
honom invald i styrelsen.
13 §

INTERNATIONELL REPRESENTATION

Urban utsågs till att representera svensk aikido på finska aikidons 30-årsjubileum i oktober. Det
noterades också att Christian Tissier sensei fyller 50 år i februari nästa år, vilket bör
uppmärksammas officiellt.
14 §

REPRESENTATION I SVERIGE

Här erinrades om Svenska Budoförbundets 40-årsjubileum den 18 november. Ett viktigt
representationstillfälle är givetvis Doshus besök nästa år (11 §). Janne uppdrogs att uppvakta
Minegishi sensei på hennes 60-årsdag när hon kommer till Stockholm i slutet av september.
15 §

REGISTER OCH DATA, HEMSIDA
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Björn försöker hitta en webmaster till www.aikikai.net (se 3 §). Tills dess åtog han sig att själv
ansvara för hemsidan .
16 §

ÖVRIGA FRÅGOR

Stefans och Ulf Evenås uppdrag rörande diplom/intyg för vidimering av dangrader uppgavs snart
vara klart.
17 §

NÄSTA MÖTE, MÖTETS AVSLUTANDE

Datuj för nästa möte bestämdes till den 18 nov, dvs samma dag som förbundets 40-årsjubileum.
Därefter avslutades mötet.
Vid protokollet:

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

Justeras:

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

