
Möte med Aikikais graderingskommitté 2003-08-31

 
 
Möte med Aikikais graderingskommitté 2003-08-31 
(nr 2/03)
 
Plats:                  Restaurang Sakura, Stockholm.
Tid:                    18.30
Närvarande:       Jan Nevelius, sammankallande
                          Urban Aldenklint
                          Ulf Evenås
                          Kerstin Fredbäck
                          Stefan Stenudd
                          Claes Wikner

 
 

1 §         Öppnande, dagordning
 
Mötet öppnades. Jan valdes till ordförande för mötet och Kerstin till sekreterare. Dagordningen 
fastställdes.
 
2 §         Föregående mötesprotokoll
 
Föregående mötesprotokoll (2002-05-18) genomgicks och godkändes.
 
3 §          Ekonomi
 
Det ekonomiska läget kan enligt uppgift för närvarande betecknas som gott. Vidimeringsdiplomen har 
dock varit en relativt betungande kostnadspost för sektionen.

 
4 §         Dangraderingar
 
Sedan föregående möte har ett antal dangraderingar utförts. Tre graderingstillfällen ägde rum under 
juni månad - nämligen med kommittén i Malmö (pingsten) och i Tranemo samt i Sundsvall med 
Shishiya sensei. Det senaste graderingstillfället var i augusti med Igarashi sensei i Stockholm. 
 
De närmast kommande graderingarna är i Stockholm med Igarashi sensei i november och eventuellt 
med kommittén i Järfälla i januari 2004.
 
I Aikikais dangraderingsregister saknas en del uppgifter vad gäller graderingar av Tomita sensei. 
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Graderingsdatum saknas helt för ett antal personer i registret. Endast ett fåtal graderingar anges ha 
utförts före mitten av 80-talet och uppgifter saknas helt efter 1997. Efter 1997 har dock Tomita sensei 
troligen endast utfört dangraderingar i sitt eget system. Det beslöts att med hjälp av Tomita sensei 
komplettera registret med dessa uppgifter.
 
5 §        Aikkais graderingsregler
 
Mötet antog revideringar av Aikikais graderingsregler enligt ett förslag som Stefan tidigare skickat ut (i 
juni 2003). Det beslöts också att de nya reglerna ska distribueras till klubbarna.
 
6 §         Fukushidoin, shidoin 
 
Till shidoin har idag utsetts Jesper Svedberg, Brandbergens Aikidoklubb.

 
7 §         Information från aikidosektionens styrelse
 
Det meddelades att Sverigelägret år 2004 kommer att arrangeras i Uppsala. Styrelsen har även skickat 
in två bidragsansökningar till RF gällande anslag för breddidrott. Ansökningarna gällde projekt 
avseende läger med kvinnliga instruktörer samt inrättande av en seniorkommitté inom sektionen.
 
8 §         IAF
 
I september år 2004 äger en IAF-kongress rum i Tokyo. Sektionsstyrelsen har ansökt hos RF om 
internationellt stimulansbidrag för att två svenskar ska kunna delta – Kai Löfgren Shimasue och 
Stefan Stenudd. Även sektionsordföranden Jöran Fagerlund ska delta.
 
9 §          Internationell representation  
 
Urban var i Japan i maj för att delta i 20-årsjubileet för Igarashi senseis dojo. Han träffade där en rad 
personer av betydelse, däribland Doshu.

 
10 §       Iwama Ryus övergång till Aikikai
 
Ulf informerade om att Iwama-klubbarna vid klubbledarmötet 03-08-30 beslutat att ansluta sig till 
Aikikai och att övergå till dess graderingssystem. De välkomnas av kommittén. 
 
Med anledning av detta konstaterades att uppdelningen av svensk aikido i stilkommittéer inte längre 
är aktuell. Mötet beslöt därför att rekommendera Aikidosektionens styrelse att tillsätta en ny 
graderingskommitté för Aikikaigraderingar direkt under sektionen. Den bör förslagsvis bestå av 
samma personer som den befintliga graderingskommittén inom Aikikaikommittén.
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11 §       Iwama och Aikikai – övergångsregler
 
Ifråga om den praktiska övergången till Aikikai fattades följande principbeslut:
- För dangraderade Iwamamedlemmar utan någon Aikikaigrad i botten ska Hombu dojos 
registreringsavgift på 8400 yen (ca 600 kr) betalas. Mötet beslöt rekommendera styrelsen att stå för 
exempelvis hälften av detta belopp.
- När det gäller överföring av Iwamagrader till motsvarande dangrad i Aikikai ska hela den gällande 
avgiften till Hombu dojo betalas av den enskilde medlemmen. Vid fortsatta graderingar till högre 
grader ska den subventionerade svenska avgiften gälla.
- Utnämning till fukushidoin Aikikai, som krävs för kyu-graderingsrätt, kan ske efter dispens vid 2 dan 
Iwama tills Aikikaigrad erhållits.
- Utnämning till shidoin kan ske endast när minst 4 dan Aikikai uppnåtts.
- Iwamas kyu-diplom inbytes på kansliet mot Aikikaidiplomen, som är obligatoriska.

 
Mötet beslöt också att skicka ut information till Iwama-klubbarna om de graderingsregler, diplom m.m. 
som gäller för Aikikai. Stefan uppdrogs att ordna detta.

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

 
 

Vid protokollet:                                               Justeras:
 
 
 
..........................................……....                 ....................................…………..…
Kerstin Fredbäck                                            Jan Nevelius
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