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1§

Restaurang Conton, Stockholm.
kl 16.00
Jan Nevelius
Urban Aldenklint
Kerstin Fredbäck
Stefan Stenudd

ÖPPNANDE, DAGORDNING

Mötet öppnades. Jan Nevelius valdes till ordförande för mötet. Dagordningen fastställdes.
2§

FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL

Föregående mötesprotokoll (2001-01-21) genomgicks och godkändes.
3§

EKONOMI

Mötet hade tagit del av en utmärkt ekonomisk rapport från Aikikaikommitténs nya
ekonomiansvarige, Sven Stephens. Det ekonomiska läget är gott, även om man tar
subventionerna av dangrader i beaktande.
4§

DANGRADERINGAR

Det noterades med tillfredsställelse att Roland Hultberg och Hans Gauffin den 1 januari har
erhållit 6 dan och Kerstin Fredbäck 5 dan. Ulf Evenås erhöll samtidigt via Saito sensei 6 dan
Aikikai. Vidare noterades att Stefan Sauk, Stockholms Aikidoklubb, genom Ulf Evenås och i
samförstånd med kommittén erhållit 1 dan Aikikai. Kommittén gratulerar samtliga.
Bland de närmast förestående dangraderingstillfällena i Sverige märks lägret med Igarashi
sensei i Stockholm den 17-23 april samt med Shishiya sensei i Sundsvall den 14-19 juni.
Därpå följer lägret med Takemori sensei i Uppsala den 8-13 augusti. Dessutom anordnas en
dangradering i Malmö med graderingskommittén vid ett kommande läger med Enighet.
5§

AIKIKAIS GRADERINGSREGLER

Kerstin skickar till graderingskommittén en utskrift av det reviderade förslag till tillägg till
Aikikais regler gällande kommitténs egna dangraderingar. Stefan framlade förslaget på mötet

2
99-10-01. Det följande mötet, 99-12-08, kunde enas om revideringar. Så småningom skrevs
de reviderade reglerna ut. De behandlas igen under nästa möte.
6§

BARNGRADERINGAR

Barngraderingssystemet ligger tack vare ett utmärkt arbete av Aikikais webbmaster Stina
Deurell på Aikikais hemsida. En genomgång av systemet kommer att göras på Aikikailägret i
Jönköping i januari 2002.
7§

INFORMATION FRÅN AIKIKAIKOMMITTÉN

Vid det senaste Aikikaimötet i Lund fick vi tack vare Stefans insatser in flera arbetsvilliga
personer i Aikikaikommittén. Detta innebär att graderingskommittén i fortsättningen kommer
att avlastas en del arbete, som exempelvis arrangerandet av Aikikailäger. Vid den nya
Aikikaikommitténs möte Jönköping i februari beslutades att nästa Aikikailäger i januari 2002
skall äga rum just i Jönköping.
8§

FUKUSHIDOIN, SHIDOIN, SHIHAN

Till fukushidoin har 2001-03-24 utnämnts Björn Mattsson, Ukehashi Aikidoklubb, Huddinge,
Niklas Risberg Jönköping, Peter Ahlström, Isshinkai, Umeå, Patrik Nilsson, Kenshinkai, Visby
samt Olof Petersson Umeå Aikidoklubb.
9§

HOMBU DOJO

Från Hombu Dojo har meddelats att de i fortsättningen kommer att lägga ut graderingarna vid
Kagami Biraki på Internet.
10 §

DOSHU, 40-ÅRSJUBILEUM

Urban informerade om det planerade programmet för Doshus besök i Sverige vid aikidons 40årsjubileum den 1-2 september. Doshu anländer på onsdagen den 29 augusti och åker hem
följande tisdag. Under helgen blir det givetvis läger och på lördag kväll en stor jubileumsfest.
En lägerorganisation håller på att byggas upp.
11 §

IAF

Det verkar som om det planerade mötet för IAFs Directing Committé i Stockholm år 2002
blir av.
12 §

INTERNATIONELL REPRESENTATION

Nishio sensei kommer till Köpenhamn i påsk. Antagligen är det sista gången han kommer till
Skandinavien. Stefan åker dit om det är möjligt. Urban åker till Japan i juni och medtar
presenter till ett antal personer.
13 §

REPRESENTATION I SVERIGE

3
Representations tillfällen blir det bl a v id Igarashi senseis besök senare denna månad. Vidare
kommer Christian Tissier till Stockholm som i juni.
14 §

NÄSTA MÖTE, MÖTETS AVSLUTANDE

Inget datum för nästa möte bestämdes. Janne skickar kallelse när det blir dags. Därefter
avslutades mötet.
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