
 

  
 A    I     K     I     D    O 

  

 

 

Protokoll fört vid möte med graderingskommittén  
2007-02-25 (nr 1/07) 
 
Plats:   Restaurang Golden Days, Göteborg 
Tid:   18.00 
 
Närvarande:  Stefan Stenudd, sammankallande 
  Urban Aldenklint 
  Lars-Göran Andersson 
  Ulf Evenås 
  Kerstin Fredbäck 
  Maria Mossberg 
   
 
Öppnande, dagordning 
 
1 §  Mötet öppnades. Stefan valdes till ordförande för mötet och Kerstin till sekreterare. Dag-
ordningen fastställdes. 
 
 
Aikikais graderingsregler 
 
2 §  Jöran Fagerlund meddelade att kommitténs förslag till nya graderingsregler har antagits av 
sektionsstyrelsen.  
  
3 §  Med anledning av detta diskuterades vissa frågor rörande kommitténs framtida arbetsupp-
gifter och behov av resurser. Graderingskommitténs arbetsbörda kommer att minska.  
Procedurer och administrativa rutiner vid dangraderingar diskuterades. Bl.a. kommer arrangö-
rerna att ha en mycket viktig roll och ett stort ansvar.  
   
4 §  Regelverkets antagande innebär att arvodena för examinatorer vid dangraderingar  i prin-
cip avskaffas. Arvodet blir i normalfallet en fråga mellan arrangör och examinator i varje enskilt 
fall. I de fall då graderingskommittén är arrangör på styrelsens uppdrag, ska arvodet dock vara 
800 kr/examinator och graderingstillfälle.  
 
5 §  Styrelsen har vid sitt senaste möte beslutat att sänka priserna för dangrader till 
 1 dan 1000 kronor (den som redan är medlem i Aikikai betalar 600 kronor) 
 2 dan 1000 kronor 
 3 dan 1200 kronor 
 4 dan 1600 kronor 
 5 dan 2000 kronor 
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 6 dan 2500 kronor 
 7 dan 3000 kronor 
  
6 §  Mötet beslöt att språkligt justera i regelverket så att på s 2, under Arbetsfält, punkt 8 lyder: 
”Graderingskommittén utför dangraderingar endast om sektionsstyrelsen begär det” samt att på s 
4, under Rekommendationer av dangrader, punkt 2, sista meningen lyder: ”Minimitiden till 5 dan 
är 5 år efter 4 dan och till 6 dan 6 år efter 5 dan”. 
   
Shidoin, fukushidoin  
 
7 §  Till shidoin har sedan föregående möte utsetts  

 Daniel Jansson, Högdalens Izanagi Aikidoklubb, Stockholm 
 Jimmy Larsson, Sundsvalls Budoklubb och  
  Fredrik Snell, Takemusu Aikido Karlstad 
 
8 §  Till fukushidoin har utsetts 
 Jan Chressman, Linköpings Budoklubb  
 Christer Ek, Sedokan Växjö IF 
 Christian Jacobsson, Gubbängens Aikidoklubb, Stockholm och 
   Lennart Strömberg, Budoken Aikikai, Nyköping. 
 
 
Rapporter 
 
9 §  IAF:s styrelsemöte i Paris, som tidigare har uppskjutits, äger rum den 26 – 30 mars. Stefan 
deltar som ledamot i IAF:s styrelse. 
 
10 §  Jöran rapporterade från förbundsstyrelsens möte att förbundets ordförande Britt Solberg 
inte ställer upp för omval. En ny ordförande söks alltså. Dessutom tillstyrktes aikidostyrelsens 
förslag till proposition om röststyrka vid förbundets årsmöten (en röst för varje påbörjat 50-tal 
medlemmar).  
 
11 §  Urban meddelade att han är inbjuden att representera Sverige i den årliga aikidouppvis-
ningen på Budokan i Tokyo, som äger rum i maj månad. 
 
12 §  Stefan meddelade att kommitténs hemsida nu även nås på adressen www.aikikai.se, som 
ägs av förbundet. Den gamla adressen www.aikikai.net länkar till den nya. 
 
13 §  Det rapporterades att Ulf har mottagit sin shihantitel på Hombu Dojos kagamibiraki i janua-
ri. 
 
 
Nästa möte, mötets avslutande 
 
14 §  Nästa möte beslöts äga rum efter förbundets årsstämma den 24 mars. Mötet avslutades. 
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Vid protokollet:     Justeras: 
 
 
 
......................................   ....................................…… 
Kerstin Fredbäck    Stefan Stenudd 


