Protokoll fört vid graderingskommitténs möte
2012-09-05 (nr 2/2012)
Plats och tid:
Närvarande:

Restaurang Black & Brown, Hornsgatan,, Stockholm. Kl: 17.30
Urban Aldenklint, sammankallande
Lars-Göran Andersson
Kerstin Fredbäck
Jan Nevelius
Leif Sunje, adjungerad.

Öppnande, dagordning
1.

Mötet öppnades. Urban valdes till ordförande för mötet och Kerstin till sekreterare.
Dagordningen fastställdes.

Allmänna rapporter och ekonomi
2.

Leif lämnade viss aktuell information från styrelsen.
Kommittén har blivit uppmärksammad på att Stig Forsberg fyllde 90 år i juli. Som
tecken på uppskattning för hans långa gärning för aikido i Sverige har han tilldelats 1 dan
Aikikai. Förbundet står givetvis för kostnaden.
Dangraderingar
3.

Sedan föregående möte (12-03-25) har dangraderingar genomförts enligt följande:
Karlstad, 14 april (Karlstad Aikidoklubb)
Stockholm, 14 april (Iyasaka)
Lund, 28 april (Lunds Aikidoklubb)
Göteborg, 12 maj (Aikido Dojo Gamlestaden)
Stockholm, 22 juli (Vanadis)

4.

Följande dangraderingstillfällen är planerade:
Stockholm, 29 september (Iyasaka)
Malmö, 1-4 november (Renshin Aikido Dojo Malmö, Shishiya)
Norrköping, 10 november
Stockholm, 10 november (Iyasaka)
Malmö, 8 december (Enighet)
Göteborg, 5 januari 2013 (Göteborgs Aikidoklubb)
Stockholm, 12 januari (Järfälla)
Karlstad, 27 april (Karlstad Aikidoklubb).
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Graderingsregler och betalningsrutiner
5.
Frågan har uppkommit om vad som gäller i de fall när utländska instruktörer som är
6 dan men ej shihan sitter som examinatorer vid dangraderingar. Detta ledde till beslut om
en ändring i regeln om krav på examinatorer (sid 3, pkt 1 under ”Examinatorer”). Denna
pkt ska sålunda hädanefter lyda ”Minst två examinatorer ska vara svenska shidoin eller
shihan”.
6.
Vissa problem vad gäller rutiner för hantering av fakturor och dandiplom återstår. Urban och Maria uppdrogs att tillsammans med förbundskassören Max Korkkinen utarbeta
bättre rutiner.
Fukushidoin, shidoin, shihan
7

Till fukushidoin har hittills under detta år utsetts:
Dan Hedlund och Johan Aderud, båda Örebro Aikidoklubb
Mark Shakes, Sandvikens Budo- och Kampsportsklubb
Jan Marklundh, Takenoko Budoklubb
Sam Elmore, Tostared Aikikai Aikido Dojo IF
Mattias Siewert Svensson, Tranemo Aikidoklubb.

8.
Till shidoin har hittills under detta år utsetts Christian Jacobsson, Gubbängens Aikidoklubb.
Utbildning
9.
Nästa kurs för fukushidoin/shidoin hålls den 6 – 7 oktober i Stockholm. Kursen ska
hållas minst en gång per år.
Internationellt
10. Möjligheten att eventuellt bjuda in Doshu och Waka sensei om ett år eller två ventilerades.
11. Internationella Aikidofederationens (IAF) kongress äger rum 17-24 september i Tokyo.
Den hålls vart fjärde år. Från Sverige deltar dels Stefan Stenudd och Jöran Fagerlund som
ingår i IAF;s styrelse dels Leif Sunje och Moa Lindell från förbundsstyrelsen samt Ulf som
representant för kommittén.
Register och dokumentation mm
12. Mötet beslutade att be Aikidoförbundets webbansvarige Per-Åke Wilhelmsson utreda
om det går att ordna ett webbaserat förfarande för anmälan om dangraderingstillfällen.
13. Mötet gav Kerstin i uppdrag att gå igenom och med hjälp av Per-Åke Wilhelmsson
revidera och modernisera Aikikais hemsida (som numera är integrerad i Aikidoförbundets
hemsida som www.svenskaikido.se/gradering.asp).
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Nästa möte, mötets avslutande
15. Målet är att ha ett möte till under hösten. Torsdag 25 oktober sattes som preliminärt
datum. Därefter avslutades mötet.
Vid protokollet:

Justeras:

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

....................................……
Urban Aldenklint

