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Protokoll fört vid möte med graderingskommittén
2005-06-16 (nr 2/05)
Plats:
Tid:
Närvarande:

Restaurang Tre Remmare, Stockholm
18.00
Jan Nevelius, sammankallande
Urban Aldenklint
Ulf Evenås
Kerstin Fredbäck
Maria Mossberg
Stefan Stenudd

Öppnande, dagordning
1 § Mötet öppnades. Jan valdes till ordförande för mötet och Kerstin till sekreterare. Dagordningen fastställdes.
Föregående mötesprotokoll
2§

Föregående mötesprotokoll (2005-03-12) genomgicks och godkändes.

Dangraderingar
3 § De dangraderingar som har avklarats sedan föregående möte är med Kobayashi sensei i
Stockholm 2 april och med Tamura sensei i Malmö 11 juni. Speciellt den senare diskuterades,
eftersom den resulterade i ett ovanligt stort antal underkända.
4 § De dangraderingstillfällen som närmast följer är Tranemo 18 juni och Sundsvall den 9 juli.
Den senare innebär ett speciellt problem, eftersom Shishiya sensei efter Nishio senseis död inte har
någon egen graderingsrätt i Sverige. Eventuellt kan situationen lösas tillfälligt genom att endast pappershanteringen sker genom kommittén. .Stefan uppdrogs att handlägga ärendet.
Därefter planerades följande dangraderingstillfällen:
Uppsala (Takemori), 30 juli,
Stockholm (Igarashi), 6 augusti,
Norrköping, (kommittén), 24 oktober
Stockholm (Igarashi), 5 november,
Malmö (kommittén), 10 december, (preliminärt)
Göteborg, (kommittén), 8 januari 2006,
Järfälla, (kommittén), 21 januari.
Stockholm (kommittén, Endolägret), 18 februari,
Karlstad, (kommittén), 11 mars,
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Stockholm, (Igarashi), 22 april.
Aikikais graderingsregler m.m.
5 § Stefans förslag till regelverk för graderingskommittén diskuterades och godkändes efter
några små justeringar.
6 § Ett kyugraderingssystem från Riai Aikido Dojo har inkommit till kommittén. Jan fick i uppdrag att handlägga ärendet och föreslå eventuella kompletteringar i förhållande till grundsystemet.
7 § När det gäller den automatiska vidimeringen av dangrader som beslutades av årsmötet 2005,
åtog sig Maria att hantera detta. Diplom ska skickas till alla som fått sin grad efter årsmötet. Det
finns dock därutöver ett behov av att ta reda på hur registreringen av vidimeringarna hittills har skett
på kansliet.
Fukushidoin, shidoin
8§

Till fukushidoin har idag utsetts Ulf Jönsson, Vanadis Aikidoklubb, Stockholm.

Kommittén behandlade ånyo Mats Alexanderssons ansökan om shidoin. Trots att det inte har gått
att få entydiga besked om hur ofta han instruerar på sin klubb, beslöt kommittén att godkänna hans
ansökan på grundval av hans totala meriter. Stefan meddelar Mats skriftligen.
I övrigt har följande personer erhållit titeln shidoin: Leif Kinnersjö och Benny Junja, Aikido Dojo
Norrköping, Jöran Fagerlund och Dan Borg, Göteborgs Aikidoklubb, samt Ronny Irekvist, Trollhättans Aikidoklubb.
Internationellt
9 § Urban informerade om vad som är på gång inom Hombu Dojo. Bl.a. planerar Doshu att åka
till Oslo 2007 för att närvara vid norsk aikidos 30-årsjubileum.
10 § Stefan informerade om IAF:s verksamhet. Vidare har sektionens styrelse tidigare beslutat
att skicka ett antal personer till World Games i Duisburg, Tyskland, 22 – 24 juli. Komittén representeras av Stefan, Lars-Göran och Maria.
11 § När det gäller Finlands 35-årsjubileum 16-18 september i Helsingfors, har sektionsstyrelsen
beslutat att utse Jöran Fagerlund och Urban till Sveriges representanter.
Urban framförde önskemål om att få vissa resurser när Arai och Kubo sensei kommer från Japan
för ett läger tillsammans med Igarashi sensei i Stockholm i augusti.
Rapport från styrelsen
12 § Kerstin rapporterade om styrelsens arbete i övrigt, som huvudsakligen handlar om att försöka genomföra verksamhetsplanen. Fastställandet av reglerna för graderingskommittén bordlades
vid senaste mötet i avvaktan på att kommittén enas om ett slutgiltigt förslag.
Nästa möte, mötets avslutande
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13 § Nästa möte äger, som tidigare beslutats, rum i Norrköping den 23 oktober tillsammans med
Aikidosektionens styrelse.
14 § Mötet avslutades.

Vid protokollet:

Justeras:

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

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

