Protokoll fört vid graderingskommitténs möte
2011-09-11 (nr 2/2011)
Plats och tid:
Närvarande:

Restaurang Bamboo Garden, Åsögatan, Stockholm. Kl: 17.00
Stefan Stenudd, sammankallande
Urban Aldenklint
Lars-Göran Andersson
Ulf Evenås
Kerstin Fredbäck
Jan Nevelius
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 precis avklarade 50-årsjubiléet för aikidon i Sverige kommenterades. Firandet
blev en stor succé. Kommittén tackade Leif för ett mycket gott arbete med jubileet.
Dangraderingar
3§

Sedan föregående möte (11-03-27) har dangraderingar genomförts enligt följande:
Karlstad, 9 april (Karlstad Aikidoklubb)
Stockholm, Vallentuna, 22 maj (Aikido Dojo Vallentuna)
Sundsvall, 18 juni (Shishiya)
Stockholm, 24 juli (Vanadis)
Uppsala, 6 augusti (Takemori)

4§

Följande dangraderingstillfällen är planerade:
Norrköping, 5 november
Stockholm, 12 november (Iyasaka)
Gustavsberg, 26 november (Tsukiyomi)
Malmö, 3 december (Enighet)
Göteborg, 8 januari
Stockholm, 14 januari (Järfälla)
Stockholm, 11 februari (Vanadis)
Stockholm, 14 april (Iyasaka)
Karlstad, 14-15 april
Stockholm, 21 juli (Vanadis).
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5 § För att få en bättre överblick över planerade dangraderingstillfällen inom Aikikai har
styrelsen lagt upp ett särskilt kalendarium för dessa:
http://aikido.budo.se/kalendarium.asp?lista=grad
Det görs genom att Aikidoförbundets webbmaster plockar ut de läger ur kalendariet,
där det anges att dangraderingar kommer att äga rum. Detta kräver att arrangörerna verkligen följer regelverket och utlyser graderingarna minst 3 månader i förväg.
6 § Rekommendationer för 5 – 6 dan diskuterades. Kommittén enades om ett förslag som
ska skickas till Hombu Dojo.
Fukushidoin, shidoin, shihan
7§

Till fukushidoin har sedan föregående möte (11-03-27) utsetts
Johan Flenhagen, Karlskrona aikido klubb
Cecilia Lindahl, Uppsala KFUK KFUM aikido
Andreas Fågelquist, Uppsala KFUK KFUM aikido
Sten Strömberg Aikido Shuren Dojo Göteborg

8§

Inga ansökningar till shidoin hade kommit in sedan föregående möte.

Utbildning
9 § De kurser för fukushidoin och shidoin som hittills har hållits har fått mycket goda vitsord.
Det diskuterades huruvida genomgången kurs ska vara ett krav på att få titlarna ifråga.
Mötet enades om att kursen i princip ska vara obligatorisk för shidoin men frivillig för fukushidoin. Det återstår att bestämma när detta krav ska börja gälla i praktiken.
Nästa utbildningshelg för denna kurs kommer att äga rum i Stockholm 5-6 november
2011 under ledning av Urban och Lasse.
Internationellt
10 § Stefan meddelade att nästa IAF-kongress äger rum 17-24 september 2012.
11 § Ulf reser till Japan Och besöker Hombu Dojo i oktober.
Register och dokumentation mm
12 § Leif har tagit fram nya diplom för barn- och kyugrader samt intyg för fukushidoin
och shidoin. De är granskade och godkända av Stefan och Ulf. Vad gäller tryckningen är
barndiplomen på gång.
13 § Leif ställde en fråga om hemsidan aikikai.se. Eftersom kommittén inom sig inte har
personresurser att ajourhålla och utveckla hemsidan föreslog Leif att vi funderar på om det
mesta av innehållet skulle kunna göras om till dokument. Då skulle Aikidoförbundets
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webbmaster kunna sköta det som inte ingår i dokumenten. Kommittén uttryckte sitt stöd
för lösningen.
Nästa möte, mötets avslutande
14 § Nästa möte planeras till dagen efter nästa års förbundsmöte, dvs den 25 mars 2012.
Därefter avslutades mötet.

Vid protokollet:

Justeras:

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

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

