Protokoll fört vid graderingskommitténs möte
2012-03-25 (nr 1/2012)
Plats och tid:
Närvarande:

Restaurang Black & Brown, Hornsgatan, Stockholm. Kl: 12.00
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 konstaterades att Svenska Aikidoförbundets årsstämma ägde rum dagen innan.
Leif meddelade att styrelsen beslutat att graderingskommittén sitter kvar även detta år.
Urban informerade om pågående samtal och förekommande idéer om budo för
funktionshindrade

Verksamhetsplanen
3.
Leif erinrade om att för styrelsen är jämställdhet en prioriterad fråga detta år. Enligt
den verksamhetsplan som antagits av årsmötet ska graderingskommittén under året tillsammans med utbildningsansvarig i styrelsen fortsätta att anordna fukushidoin- och shidoinkurser. Dessutom ska kommitténs hemsida stöpas om.

Dangraderingar
4.

Sedan föregående möte (11-09-11) har dangraderingar genomförts enligt följande:
Stockholm, 12 november (Iyasaka).
Malmö, 3 december (Enighet)
Göteborg, 9 januari
Stockholm, Järfälla, 14 januari
Stockholm, 12 februari (Vanadis)
Linköping, 10 mars.
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5.

Följande dangraderingstillfällen är planerade:
Karlstad, 14 april (Karlstad Aikidoklubb)
Stockholm, 14 april (Iyasaka, Kobayashi)
Sigtuna, 14 april (Vanadis, Tissier)
Lund, 28 april
Göteborg, 12 maj (Aikido Dojo Gamlestaden)
Sundsvall, 16 juni (Shishiya)
Stockholm, 30 juni (Hikari, Takemori)
Stockholm, 29 september (Iyasaka, Igarashi)
Stockholm, 10 november (Iyasaka, Hiroaki Kobayashi)
Malmö, 8 december (Enighet).
Karlstad, 27 april 2013.

Aikikais graderingsregler m.m
6.
Det noterades att det på Hombu Dojo har införts nya blanketter för ansökning av
dangrader.
I sammanhanget påpekades att hanteringen av blanketter, diplom och fakturor till
och från Hombu Dojo är ganska krånglig.

Utbildning
7.

Nästa kurs för fukushidoin och shidoin planeras äga rum i Stockholm 6-7 oktober.

Internationellt
8.
Ulf deltar som graderingskommitténs representant på IAFs kongress i Tokyo 17-24
september. Dessutom deltar förstås Stefan i egenskap av styrelseledamot i IAF.
9.
Det informerades om att Jan Hermansson antagligen kommer att delta i den årliga
uppvisningen på Budokan i Tokyo i maj.

Register och dokumentation
10. Per-Åke Wilhelmsson har i sin helhet fört över graderingskommitténs hemsida
(www.aikikai.se) till Aikidoförbundets hemsida som numera heter www.svenskaikido.se.
Informationen om Aikikai och dess graderingar återfinns alltså numera under
www.svenskaikido.se/gradering/.
Kommitténs e-postadress är därmed nu gradering@svenskaikido.se.

Övriga frågor
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11. Stefan vill lämna uppdraget som sammankallande för kommittén p.g.a för stor arbetsbelastning. Mötet utser Urban att träda i hans ställe. Aikidoförbundets styrelse fattar
det formella beslutet.

Nästa möte, mötets avslutande
12. Tid för ett nytt möte i början av hösten diskuterades. Preliminärt förslag blev onsdag
5 september. Därefter avslutades mötet.

Vid protokollet:

Justeras:

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

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

