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Protokoll fört vid möte med graderingskommittén
2006-01-15 (nr 1/06)
Plats:
Tid:

Restaurang Tre Remmare, Stockholm
16.00

Närvarande:

Jan Nevelius, sammankallande
Urban Aldenklint
Lars-Göran Andersson
Ulf Evenås
Kerstin Fredbäck
Maria Mossberg
Stefan Stenudd

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

Föregående mötesprotokoll (2005-10-23) genomgicks och godkändes.

Dangraderingar
3 § De dangraderingar som har avklarats sedan föregående möte är i Stockholm för Igarashi sensei i november och för kommittén i Malmö i december, Göteborg i januari samt
Järfälla den 14 januari.
4 § Idén om en dangradering på Sverigelägret kom upp och diskuterades i positiva ordalag. Det förelåg emellertid också en förfrågan från aikidoklubben Sedokan i Växjö om att
få anordna en dangradering med anledning av klubbens 10-årsjubileum den 4-5 mars. Även
detta bedömdes positivt.
Växjö i mars och Jönköping i april bedömdes dock ligga för nära varandra både i tid
och rum. Det befarades också att planeringen för 2006 års läger (se även 12 §) redan är för
långt framskridet för att en gradering ska kunna passa in. Mötet beslöt därför att preliminärt
godkänna graderingstillfället i Växjö men för säkerhets skull fråga arrangörerna av Sverigelägret om schemat kan rymma en gradering.
Följande dangraderingstillfällen är därmed beslutade:
18 februari i Stockholm (kommittén under Endolägret)

2
4 mars Växjö (kommittén) (alternativt Jönköping i påsk på Sverigelägret).
12 mars i Karlstad (kommittén)
1 april i Stockholm (Igarashi sensei)
3 juni (pingst) i Malmö (kommittén)
Augusti i Uppsala (Takemori sensei)

Aikikais graderingsregler m.m.
5 § När det gäller klubbarnas kyugraderingssystem fattades principbeslutet att varje kyugrad inte behöver innehålla exakt samma tekniker som Hombu dojos graderingsschema.
Däremot ska varje klubbs graderingsschema som helhet på kyunivå innehålla samtliga tekniker som finns på Hombus schema för kyugrader.
6 § Ett kyugraderingssystem från Riai Aikido Dojo har tidigare inkommit till kommittén för godkännande. Jan fick i uppdrag att som svar skriftligen meddela klubben beslutet
i 5 §.
7 § Ulf har gjort en sammanställning av Hombu dojos graderingssystem vad gäller kyugrader. Denna kan ligga till grund för en översyn av systemet.
8 § Med anledning av den uppkomna situationen beträffande dangraderingar inom gruppen Hokuo Aikikai beslutades att Stefan skriver till Somemiya på Hombu Dojo för att
klargöra situationnen. Stefan skriver även till Knut Högvall och till de klubbar som räknar
sig till Hokuo Aikikai och frågar om deras synpunkter vad gäller tillhörighet till svenska
Aikikai.
Fukushidoin, shidoin
9§

Till shidoin utses idag Henrik Engelkes, Kallhälls Aikidoklubb.

10 § Mötet beslöt återkalla Nissam Talebs shidoin samt fukushidointitlarna för Jörgen
Brandt och Yoshiharu Hosoda, eftersom de inte längre är verksamma i Sverige.
Internationellt
11 § Stefan meddelade att den 24-29 september har IAF styrelsemöte i Paris. Åtminstone
Stefan och Jöran kommer att delta från Sverige.
12 § Ulf har i november varit på Hombu dojo för diskussioner och ska även i år träffa Isoyama sensei och Yonemochi sensei i Köpenhamn. Urban reser till Japan i maj och deltar i
den årliga uppvisningen på Budokan. I maj åker Jan till Österrike och träffar Endo sensei.
Rapport från styrelsen
13 § Kerstin informerade om styrelsearbetet. Där pågår bl.a. planeringen av 2006 års Sverigeläger, som kommer att äga rum i Jönköping under påskhelgen. Niklas ansvarar i styrelsen.
Vidare meddelades att Klas Marklund har lämnat styrelsen.
Register och dokumentation

3
14 § Mötet beslöt att ett pappersutskick av graderingsregistret till klubbarna skall ske. Det
gäller dock att välja en lämplig sortering.
Nästa möte, mötets avslutande
15 § Jan kallar till nästa möte. Mötet avslutades.

Vid protokollet:

Justeras:

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

....................................…………..…
Stefan Stenudd

