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Möte med aikidosektionens graderingskommitté
2004-04-12 (nr 1/04)
Plats:
Tid:
Närvarande:

1§

Uppsala
14.00
Jan Nevelius, sammankallande
Urban Aldenklint
Ulf Evenås
Kerstin Fredbäck
Stefan Stenudd

Öppnande, dagordning

Mötet öppnades. Jan valdes till ordförande för mötet och Kerstin till sekreterare. Dagordningen fastställdes.
2§

Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll (2003-08-31) genomgicks och godkändes.
3§

Ekonomi

Det ekonomiska läget kan enligt uppgifter gällande första kvartalet 2004 betecknas som gott,
trots att överföringen av Iwama-grader till Aikikai-grader har medfört en betydande kostnad.
4§

Dangraderingar, avklarade

Sedan föregående möte har ett flertal dangraderingar utförts. Under innevarande år har
dangraderingar genomförts i Göteborg (Frölunda), i Järfälla, i Stockholm (Stockholms
Aikidoklubb) samt på lägret med Endo sensei i Stockholm i februari.
Överföringen av Iwama-grader till Aikikai-grader är nu avklarad. Alla med Iwama-grad är
godkända för motsvarande Aikikai. Detta har möjliggjorts genom ett mycket stort arbete av
framför allt Stefan, vilket vi andra tackar ödmjukast för.
5§

Dangraderingar, planering

Planen för årets återstående dangraderingar gicks igenom och antogs. De dangraderingar
som alltså beslutats är i Stockholm med Igarashi sensei 17 april, Malmö 22 maj, Tranemo
12 juni, Stockholm med Kobayashi sensei, samma dag i Uppsala med Takemori sensei,
Kristianstad 16 oktober samt slutligen i Stockholm med Igarashi sensei 20 november.
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6§

Aikikais graderingsregler

Med anledning av en förfrågan om att blir rekommenderad till högre dangrader uppdrogs
åt Stefan att besvara brevet och förklara gällande principer och regler.
Angående kyudiplom beslöts att Skellefteå Aikidoklubb ska uppmanas att inom en månad
tillse att alla kyu-graderade erhåller förbundets kyu-diplom.
7§

Fukushidoin, shidoin

Idag har till shidoin utsetts John-Patrick Johnsen, Aikido Dojo Gammelstaden och till fukushidoin Hans-Erik Lehndal, Järfälla Aikidoklubb.
8§

Internationell representation

Urban reser till Japan i juni för att delta i Kobayashi senseis 50-årsjubileum som aikidoka.
Jan Nevelius åker till Japan för att delta i 10-årsjubileet för Endo senseis dojo i Saku. Han
är kvar i Japan under O-senseis dödsdag.
9§

Register och dokumentation

Mötet beslutar att se till att Claes får direktiv för hur registret skall föras när det gäller examinator och graderingsort för grader över 5 dan.
10 §

Mötets avslutande

Jan kallar till nästa möte. Mötet avslutades.
Vid protokollet:

Justeras:

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

....................................…………..…
Jan Nevelius

