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1§

ÖPPNANDE, DAGORDNING

Stefan Stenudd valdes till ordförande för mötet. Dagordningen fastställdes.
2§

FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL

Föregående mötesprotokoll (2000-08-13) genomgicks och godkändes.
3§

ADJUNGERINGAR, KOMMITTÉNS SAMMANSÄTTNING

Urban informerade om Aikido Dojo Gammelstadens situation. John Patrick Johnsen har
framfört önskan ingå i Aikikaikommittén. Inget beslut fattades.
4§

EKONOMI

Mötet beslöt framföra önskemål till Aikidosektionens styrelse att Stefan får ett kontokort från
SBF att använda för Aikikaikommitténs räkning. Han är den som genom sina resor redan har
de största utgifterna.
Kerstin redovisade en ekonomisk lägesrapport från sektionen. Mötet beslöt framföra önskemål
till sektionskassören att hela Aikikaikommittén ska få utskrift av redovisningen inför mötena.
Följande frågor och synpunkter redovisningen beslöts framföras till styrelsen:
- Hur behandlas kostnaden för IAF-kongressen (förhållandet styrelsen – Aikikai)?
- Var i bokföringen finns Aikikais överskott från tidigare år?
- Graderingsavgifter bör redovisas under "Kyudiplom" respektive "Dandiplom".
På förekommen anledning fattades ett principbeslut att förbundet ska vara tillmötesgående när
det gäller utbetalningsdatum vid betalningar som går till Aikikai.
5§

DANGRADERINGAR

2

Mötet beslöt att anordna dangradering under det planerade lägret i Lund den 20-21 januari.
Den närmast förestående dangraderingen äger rum vid Igarashi senseis läger i Stockholm den
25. november.
Urban åtog sig att ställa upp en kom-ihåglista för vad kommittén bör iakttaga vid
dangraderingar.

6§

AIKIKAIS GRADERINGSREGLER

Kerstin presenterade och delade ut en ny utskrift av Stefans förslag till komplettering av
Aikikais graderingsregler. Urban och Janne jobbar vidare med skriften "Kompletteringar till
skriften "Dangraderingar i Sverige". Detta ärende har tidigare bordlagts.
7§

BARNGRADERINGAR

Urban jobbar med layout till presentation av barngraderingsystemet till nästa möte.
8§

ANDRA GRADERINGSSYSTEM

Stefans och Ulf Evenås uppdrag rörande diplom/intyg för vidimering av dangrader uppgavs
snart vara klart.
9§

AIKIKAILÄGER, AIKIKAITRÄFF

Mötet konstaterade att behovet av Aikikailäger i Stockholm inte torde vara så stort. Ur ett
Stockholmsperspektiv kan man därför tänka sig att sprida lägret ännu mer ut i Sverige. Detta
skulle troligen stärka svensk aikido mer än den hittillsvarande modellen att ha lägret i
Stockholm vartannat år. För det närmast följande året beslutar mötet som en kompromiss att
anordna ett endagarsläger med Aikikaiträff på Iyasaka den 6 januari.
10 §

FUKUSHIDOIN, SHIDOIN, SHIHAN

Björn Bengtsson, Enighet, Malmö, har idag tilldelats fukushidoin.
Björn Matsson har inkommit med en ny ansökan om fukushidoin. Hans tidigare ansökan har
tidigare bordlagts. Efter diskussion beslöt mötet att hans fukushidoin beviljas när det gått två år
från den första ansökan. Urban deltog inte i beslutet.
11 §

HOMBU DOJO

Urban informerade om sina planer för Doshus besök i Sverige vid aikidons 40-årsjubileum i
september 2001.
12 §

IAF
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Stefan rapporterade från IAF-kongressen i Tokyo i september. Kai Löfgren är IAFs
webmaster och blev på kongressen även invald i styrelsen som Assistant General Secretary.
Det finns ett förslag om att anordna ett styrelsemöte för IAF (Directing Committée) i
Stockholm år 2002. Om detta blir av så ansvarar Urban även för detta.
13 §

REPRESENTATION

Urban rapporterade från sitt besök vid finska aikidons 30-årsjubileum i Helsingfors, då han
representerade Sverige och framförde gratulationer.
Nästa representationstillfälle i Sverige är när Igarashi sensei besöker Stockholm. Här bör dock
även nämnas att Svenska Budoförbundets 40-årsjubileum äger rum senare denna kväll, den 18
november.
14 §

INVAL AV KLUBBAR

Misogi Aikidoklubb, Västergötland och Tyresö Judo & Jujutsu Klubb rekommenderades för
inval i Svenska Budoförbundet.
15 §

REGISTER OCH DATA, HEMSIDA

Det beslöts att Stefan och Björn tillsammans försöker hitta en lösning för hemsidan,
www.aikikai.net.
16 §

DOKUMENTATION

En skrift inför aikidosektionens 40-årsjubileum diskuterades.
17 §

NÄSTA MÖTE, MÖTETS AVSLUTANDE

Datum för nästa möte bestämdes till den 6 januari 2001. Därefter avslutades mötet.

Vid protokollet:

Justeras:

..........................................……....
Kerstin Fredbäck

....................................…………..…
Stefan Stenudd

