Protokoll fört vid graderingskommitténs möte
2010-03-21 (nr 1/10)
Plats och tid:
Närvarande:

Restaurang Black & Brown, Hornsgatan, Stockholm. Kl: 13.00
Stefan Stenudd, sammankallande
Urban Aldenklint
Lars-Göran Andersson
Ulf Evenås
Kerstin Fredbäck
Maria Mossberg
Leif Sunje, adjungerad.

Öppnande, dagordning
1 § Mötet öppnades. Stefan valdes till ordförande för mötet och Kerstin till sekreterare.
Dagordningen fastställdes.
Allmänna rapporter, styrelseinformation och ekonomi
2 § Det första årsmötet i Svenska Aikidoförbundet, som ägde rum dagen innan, ventilerades. Den ekonomiska redovisningen för 2009 visade upp en positiv balans för graderingskommittén, vilket den inte har tyckts göra på länge. Detta innebär att faktureringssystemet för dangraderingar numera verkar fungera.
Det noterades att vid SB&K:s årsstämma blev Urban utsedd till årets ledare.
Dangraderingar
3 § Vid årets kagami biraki i Japan har Maria Mossberg och Gerhard Gremillet, Iyasaka
Aikidoklubb erhållit 5 dan.
I övrigt har sedan föregående möte (09-10-11) följande dangraderingar genomförts:
Stockholm, 7 november (Iyasaka)
Sandviken, 14 november (Shishiya)
Malmö, 5 december (Enighet)
Göteborg, 5 januari
Stockholm, Järfälla, 16 januari (Järfälla Aikidoklubb)
Stockholm, 7 februari (Stockholms Aikidoklubb)
Stockholm, 13 februari (Vanadis)
4§

Följande dangraderingstillfällen är planerade:
Stockholm, Vallentuna, 27 mars (Aikido Dojo Vallentuna)
Stockholm, 10 april (Iyasaka).
Karlstad, 17 april (Karlstad Aikidoklubb)
Sundsvall, juni (Shishiya)
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Stockholm, juli (Vanadis)
Stockholm, augusti (Iyasaka, Igarashi)
Uppsala, augusti (Takemori)
Stockholm, 16 oktober (Gubbängen)
Stockholm, oktober (Iyasaka).
Malmö, december.
Fukushidoin, shidoin, shihan
5 § Det noterades med stor tillfredsställelse att Sverige fått två nya shihan – Urban Aldenklint, Iyasaka Aikidoklubb och Stefan Stenudd, Enighet.
6 § Till fukushidoin har sedan föregående möte (09-10-11) utsetts Filip Arvidsson,
Gubbängen Aikidoklubb och Erik Carlsson, Växjö, Marie Grangården, Lunds Aikidoklubb,
Lena Strömvall, Stenkullen Aikidoförening och Maya Sepp, Sandvikens Budo- och Kampsportsklubb och Tobias Vilaro, Tyresö Judo och Jujutsuklubb.
Utbildning
7 § Det förslag till utbildningsplan för fukushidoin och shidoin, som Urban utarbetat tillsammans med Jan och Lars-Göran är nu i princip färdigt att sjösättas. Aikidoförbundets styrelse är mycket intresserad och kan tänka sig att bidra ekonomiskt för deltagande i kursen.
Internationellt
8 § Det meddelades att Doshu inte kommer till Sverige för att delta i aikidons 50-årsjubileum år 2011.
9 § På Combat Games i Beijing 28 aug – 4 sep kommer IAF att anordna en aikidouppvisning med deltagare från hela världen. Som svenska representanter har aikidostyrelsen
utsett Ulf Hjerppe, 4 dan och Anna Wilder Hjerppe, 3 dan, Isshinkai (Umeå). Som reserver har utsett Jakob Blomqvist, 3 dan, Lunds Aikidoklubb och Patrick Livbom, 2 dan,
KFUM Uppsala Aikikai. Kommittén godkänner utnämningen.
IAF kommer att ha ett styrelsemöte i Moskva i oktober.
10 § I november 2009 var Ulf i Japan för att delta i invigningen av en ny staty föreställande O-sensei med anledning av 40-årsminnet av hans död.
Finsk aikidos 40-årsjubileum firas under den kommande påskhelgen (2 - 5 april).
Urban och Leif representerar Sverige där.
Urban kommer också som vanligt att som svensk representant delta i All Japan Aikido Demonstration på Budokan i Tokyo i maj.
Register och dokumentation
11 § Revideringen av Aikikais hemsida, www.aikikai.se kommer förhoppningsvis snart
att kunna färdigställas. Arbetet har tagit betydligt mer tid än beräknat.
Nästa möte, mötets avslutande
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12 § Stefan kallar till ett nytt möte till hösten. Mötet avslutades med att mötet tackade Aikidoförbundets ordförande Leif Sunje för hans medverkan.

Vid protokollet:

Justeras:

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

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

