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Möte med Aikikais graderingskommitté 2003-05-18 
(nr 1/03)
 
Plats:                  Restaurang Sawadee, Stockholm.
Tid:                    15.00
Närvarande: 
                          Jan Nevelius, sammankallande
                          Urban Aldenklint
                          Kerstin Fredbäck
                          Stefan Stenudd
                          Claes Wikner

 
 

1 §         Öppnande, dagordning
 
Mötet öppnades. Jan Nevelius valdes till ordförande för mötet. Dagordningen fastställdes.
 
2 §         Föregående mötesprotokoll
 
Föregående mötesprotokoll (2002-11-29) genomgicks och godkändes efter ett par små ändringar.
 
3 §         Dangraderingar
 
De dangraderingar som utförts sedan senaste mötet är i Järfälla i januari för graderingskommittén, i 
Stockholm under Endo senseis läger i februari och för Kobayashi sensei i april. Graderingen under 
Endolägret skedde detta år för första gången under graderingskommitténs ledning helt utan Endo 
senseis medverkan.
 
Kommande graderingstillfällen är med kommittén i Malmö i pingst, i Sundsvall i juni med Shishiya 
sensei och i Stockholm med Igarashi sensei i augusti. 

 
4 §         Samordning med andra graderingssystem
 
Ulf Evenås har varit i Tokyo för att förhandla med företrädare för Hombu Dojo om hur Iwama ryus 
dangrader ska hanteras i framtiden. En lösning som innebär att graderna på vissa villkor kan övergå till 
Aikikaigrader diskuterades. 
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 5 §        Fukushidoin, shidoin  
 
Till fukushidoin har 2003-04-14 utsetts Johan Gerhardsson, Vanadis Aikidoklubb, Stockholm, Agneta 
Niemi, Aikido Sedokan, Växjö, Mats Igelmark, Mikoto Aikidoklub, Nacka samt Joakim Andersson, 
Sandviken Aikido. Till shidoin har samma datum utsetts Jorma Lyly och Claes Wikner, båda från 
Vanadis.
 
6 §         Övriga Aikikaikommittén
 

För närvarande föreligger ingen direkt kommittéverksamhet utanför graderingskommittén. 
 

7 §         Information från aikidosektionens styrelse
 
Sektionsstyrelsens arbete ägnas åt att försöka genomföra verksamhetsplanen. Det handlar 
huvudsakligen om jämställdhet, utbildning, information och stilkommittéernas framtid.
 
 
8 §         Internationell representation  
 
Urban reser till Japan i maj för att delta i 20-årsjubileet för Igarashi senseis dojo. Han kommer då att 
träffa en rad personer av betydelse, däribland Doshu.

 
9 §         Nästa möte och mötets avslutande
 
Jan kallar till nästa möte. Mötet avslutades.

 
 

Vid protokollet:                                               Justeras:
 
Kerstin Fredbäck                                            Jan Nevelius


	Local Disk
	Möte med Aikikais graderingskommitté 2003-05-18


