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Protokoll fört vid graderingskommitténs möte 
2008-10-26 (nr 2/08) 
 
Plats:   Restaurang Black & Brown, Stockholm 
Tid:   18.00 
Närvarande:  Stefan Stenudd, sammankallande 
  Urban Aldenklint 
  Lars-Göran Andersson  
  Ulf Evenås 
  Kerstin Fredbäck 
  Maria Mossberg 
  Mika Perälä, adjungerad 
 
   
Öppnande, dagordning 
 
1 §  Mötet öppnades. Stefan valdes till ordförande för mötet och Kerstin till sekreterare. 
Dagordningen fastställdes. 
 
 
Allmänna rapporter, styrelseinformation 
 
2 §  Aikidosektionens ordförande Mika Perälä informerade om sektionsstyrelsens arbete. 
Man arbetar bl.a. med vidimeringar av dangrader, som enligt tidigare beslut ska kunna ges 
även till graderingssystem utanför Aikikai. Diplomen ska ges ett nytt utseende. Kommittén 
framförde vissa synpunkter, bl.a. vad gäller problemet med de olika regler och krav som 
gäller inom de olika graderingssystemen. Kommittén anser det ytterst viktigt att vidimering-
arna visar vilka graderingssystem de gäller. 
 Mika Perälä meddelade också att styrelsen har diskuterat att sätta in ytterligare en 
ledamot i graderingskommittén – bl.a. för att föryngra den. 
 
 
Dangraderingar  
 
3 §  Sedan föregående möte (08-03-14) har dangraderingar genomförts vid följande tillfäl-
len:  
 Stockholm, 29 mars (Igarashi) 
 Sundsvall, 28 juni (Shishiya) 
 Stockholm 27 juli (Vanadis) 
   Uppsala 9 augusti (Takemori).  
 
4 §  Mötet diskuterade vilka rekommendationer om högre dangrader, 5 – 6 dan, som ska 
skickas till Hombu Dojo inför Kagami Biraki. 
 I övrigt planeras följande dangraderingstillfällen: 
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 Stockholm, 1 november (Igarashi) 
 Norrköping, 8 november 
 Malmö, 6 december  
 Stockholm, Järfälla, 13 januari, 2009 
  Stockholm, 14 februari (Vanadis) 
  Stockholm, 15 februari (Stockholms Aikidoklubb). 
 Karlstad, 8 mars  
  
Aikikais graderingsregler m.m. 
 
5 §  De nya faktureringsrutiner för dangraderingar, som styrelsen beslutade om förra året, 
tycks ännu inte ha börjat fungera som det var tänkt. Meningen var att graderingens arrangör 
ska fylla i en blankett för faktureringsunderlag, skicka den till förbundet och sedan få en 
faktura.  
 Mötet beslöt att om en ledamot av kommittén är närvarande vid graderingen ska den-
na ansvara för att faktureringsunderlaget fylls i och skickas in. Vidare beslöts att Maria 
Mossberg tillsammans med Manne Hasselros ska diskutera hur rutinerna kan fungera bättre. 
 
 
Fukushidoin, shidoin  
 
6 §  Till fukushidoin har utsetts   

Lina Gustafsson Lunds Aikidoklubb 
Anders Heinonen Enighet, Malmö 
Björn Jansson Karlstads Aikidoklubb 
Andreas Johansson Enighet 
Ingrid Kjellsdotter Staaf Höganäs Aikidosällskap 
Åke Pekkarinen Enighet 
Mika Perälä Linköpings Budoklubb 
Bertil Sköld Tsukiyomi Gustavsberg 
Ronny Stenbäck Torsby Aikidoklubb 
Jim Svensson Vanadis Aikidoklubb, Stockholm 
   

   
Utbildning 
 
7 §  Det rapporterades att den ansvarige för utbildningen i styrelsen är Manne. 
 Utformningen av en utbildning för fukushidoiin och shidoin fortgår. 
 För övrigt rapporterades att Urban har hållit en instruktörskurs i Gubbängen.  
 
 
Internationellt 
 
8 §  Urban och Mika informerade om IAF:s kongress i Tanabe i Japan. Mötet noterade 
med stor glädje att Stefan Stenudd och Jöran Fagerlund valdes in i IAF:s styrelse, som vice 
ordförande respektive ledamot. 
 
9 §  Urban informerade dels om sitt deltagande i 40-årsjubileet för Kobayashi Dojo i Ja-
pan, dels om 30-årsjubileet för sommarläger i Franska Lesneven. 
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Nästa möte, mötets avslutande 
 
10 §  Stefan kallar till ett nytt möte. Mötet avslutades. 
 
 
Vid protokollet:     Justeras: 
 
 
 
......................................   ....................................…… 
Kerstin Fredbäck    Stefan Stenudd 


