Protokoll fört vid graderingskommitténs möte
2009-10-11 (nr 2/09)
Plats:
Tid:
Närvarande:

Restaurang Bishops Arms, Vasagatan, Stockholm
14.00
Stefan Stenudd, sammankallande
Urban Aldenklint
Kerstin Fredbäck
Maria Mossberg
Jan Nevelius

Öppnande, dagordning
1 § Mötet öppnades. Stefan valdes till ordförande för mötet och Kerstin till sekreterare.
Dagordningen fastställdes.
Allmänna rapporter, styrelseinformation och ekonomi
2 § Den historiska händelse som vi just varit med om, d.v.s. bildandet av Svenska Aikidoförbundet, ventilerades. Under det stormöte där förbundet bildades, bedrevs många givande
diskussioner som präglades av en stor enighet mellan aikidons olika stilar. Det uttalades
glädjande nog många gånger ett starkt stöd för graderingskommittén och dess arbete.
Kommittémötet diskuterade konsekvenserna av förbundets bildande bl.a. avseende samarbetet med styrelsen och förhållandet till andra graderingssystem inom det nya förbundet.

Dangraderingar
3§

Sedan föregående möte (09-03-22) har följande dangraderingar genomförts:
Karlstad, 4 april
Stockholm, 18 april (Iyasaka, Kobayashi)
Malmö, 30 maj
Sundsvall, 7 juni (Shishiya)
Stockholm, 26 juli (Vanadis)
Stockholm, 1 augusti (Iyasaka, Igarashi)
Uppsala, 8 augusti (Takemori)

4§

Eventuella högre dangrader diskuterades.
Följande dangraderingstillfällen är planerade:
Stockholm, 7 november 2009 (Iyasaka)
Sandviken, 7 november (Shishiya)
Malmö, 5 december

2
Göteborg, 5 januari 2010
Stockholm, Järfälla, 16 januari
Stockholm, 13 februari (Vanadis)
Stockholm, 10 april (Iyasaka).

Fukushidoin, shidoin
5 § Till fukushidoin har sedan föregående möte (09-03-22) utsetts Johan Axelson, Lunds
Aikidoklubb, Anders Johansson, Jönköpings Aikidoklubb och Thomas Wallberg, Hikari Aikidoklubb, Stockholm.
Till shidoin har sedan föregående möte utsetts Rabbe Anklew, Shirakawa, Skellefteå,
Stefan Derolf, Per Wallvide och Birgitta Wiggh, alla i Iyasaka Aikidoklubb, Stockholm.

Utbildning
7 § Urban redovisade det förslag till utbildningsplan för fukushidoin och shidoin, som han
utarbetat tillsammans med Jan och Lars-Göran. Kursen är en helgutbildning och ägnar lördagen åt allmän teori, medan söndagen är skild åt för de respektive kategorierna.

Internationellt
8 § Urban informerade om planerna Doshus kommande Sverigebesök med anledning av
svensk aikidos 50-årsjubileum år 2011.
9§

Urban rapporterade om sin Japanresa i maj i år.
En viktig internationell representationsuppgift som ligger framför oss är Finsk aikidos
40-årsjubileum påsken 2010 (2 - 5 april).

Register och dokumentation
10 § Arbetet med Aikikais hemsida, www.aikikai.se pågår, men tar mer tid än beräknat.

Nästa möte, mötets avslutande
11 § Stefan kallar till ett nytt möte. Mötet avslutades.

Vid protokollet:

Justeras:

......................................
Kerstin Fredbäck

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

