
  

   
 

 

 

 

PROTOKOLL  
Graderingskommitténs möte 2013-03-24 (nr 1/13) 
 
Plats och tid:  Förbundskansliet, Ölandsgatan 42, Stockholm. Kl: 12.00 
Närvarande:  Lars-Göran Andersson 
  Ulf Evenås 
  Kerstin Fredbäck 
  Jan Nevelius 
  Stefan Stenudd 
  Leif Sunje 
 
     

Öppnande, dagordning 
 
1.  Stefan öppnade mötet i Urbans frånvaro och valdes till ordförande för detsamma. 
Kerstin valdes till sekreterare. Dagordningen fastställdes. 
 
 

Allmän information och ekonomi 
 
2. Leif hälsades välkommen som ordinarie ledamot i graderingskommittén. 
 Det konstaterades att styrelsen har beslutat att höja avgifterna för dangradering och 
priserna för kyudiplom. Tänkbara konsekvenser av detta diskuterades.  
 Graderingskommittén beslöt  
 att som grundprincip anta att avgifterna för dangraderingar ej ska vara högre än om de 
vore osubventionerade. 

  
 

Verksamhetsplanen 
 
3. Den vid aikidoförbundets årsstämma antagna verksamhetsplanen för graderingskom-
mitténs aktiviteter 2013 gicks igenom. 
       Enligt denna ska graderingskommittén bl.a. under året tillsammans med utbildningsan-
svarig i styrelsen fortsätta att anordna fukushidoin- och shidoinkurser.  

 
 

Dangraderingar  
 
4. Sedan föregående möte (12-10-25) har dangraderingar genomförts enligt följande:  

Malmö, 3 november (Renshin Aikido Dojo Malmö. Shishiya sensei) 
Stockholm, 10 november (Iyasaka Aikidoklubb, Hiroaki Kobyashi) 
Norrköping, 10 november (Aikido Dojo Norrköping) 
Malmö, 8 december (GAK Enighet) 
Göteborg, 5 januari (Göteborgs Aikidoklubb) 
Järfälla, 12 januari (Järfälla Aikidoklubb) 
Norrköping, 26 januari (Aikido Dojo Norrköping) 
Stockholm 2 februari (Aikido Dojo Liljeholmen) 
Nacka, 16 februari (Vanadis Aikidoklubb, Endo-sensei). 
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5.   Följande dangraderingstillfällen är planerade: 

Stockholm, 6 april (Iyasaka Aikidoklubb, Igarashi sensei) 
Växjö, 20 april april (Sedokan Växjö IF) 
Karlstad, 27 april (Karlstad Aikidoklubb) 
Uppsala, 1 juni (Uppsala KFUK-KFUM Aikidoklubb) 
Sundsvall, 15 juni (Sundsvalls Budoklubb, Shishiya sensei) 
Torsby, 6 juli (Torsby Aikidoklubb) 
Stockholm, 28 juli (Vanadis Aikidoklubb) 
Stockholm, 7 september (Hikari Aikidoklubb, Takemori-sensei) 
Malmö, 7 december (GAK Enighet). 

 
 

Aikikais graderingsregler m.m. 
 
6.  Det konstaterades att behov av översyn av graderingsreglerna föreligger. Stefan 
uppdrogs att skicka ut källfilen och samla in kommentarer. 

 
 
Barngraderingar 
 
7. Urban uppdrogs att bereda underlag för barngraderingsregler.  

 
 
Fukushidoin, shidioin, shihan 
  
8. Sedan mötet 12-09-05 har Magnus Hartman, Järfälla Aikidoklubb, utsetts till  
shidoin. 
 
9. Sedan mötet 12-09-05 har följande personer utsetts till fukushidoin: 

Staffan Enting, Halmstad Aikidoklubb 
Christian Lallin, Karlstads Aikidoklubb 

 Moa Lindell, Lunds Aikidoklubb 
Josef Pallas, Uppsala KFUK-KFUM Aikidoklubb 

 Sebastian Schrevelius, Renshin Aikido Dojo 
 Per-Erik Stendahl, Uppsala KFUK-KFUM Aikidoklubb 
 Niklas Vikström, Skellefteå Aikidoklubb Shirakawa 
 
 

Utbildning 
 
10. Den framtida utvecklingen av fukushidoin- & shidoin-utbildningen diskuterades. Jan 
framförde en idé om att dela upp dessa i två kurser. Han uppdrogs därför att inkomma 
med ett skriftligt beslutsunderlag till framtida utbildningsstruktur.  
 Lars-Göran uppdrogs att sammanhålla aktiviteterna för kurstillfället under 2013 och 
att sedan skicka kursplanen till Stefan.  
 

 
Internationellt 
 
11. Det kunde konstateras att Igarashi-sensei firar 30-årsjubileum i Yamanaka i vår. 
Urban representerar Sverige. Dessutom äger ett 20-årsjubileum för Endo-senseis dojo i 
Saku rum. Jan representerar Sverige. 
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Register och dokumentation 
 

12. Det konstaterades att Marias arbete med webbplatsinnehållet fortskrider. Hon rap-
porterar om detta nästa möte. 
 Mötet beslöt att den svenska individuella graderingsblanketten Anmälan om dan-
gradering ska modifieras med ett fält, där examinatorerna intygar att graden är godkänd i 
enlighet med Aikikais regelverk. Leif uppdrogs att justera blanketten. 
 Det konstaterades att nya blanketter har införts för ansökan om dangrad till Hombu 
Dojo, vilka ska läggas upp på hemsidan.  
 
 

Övriga frågor 
 

13. Nyreviderade graderingsregler för 1 - 6 kyu från Hikari Aikidoklubb förelåg. Mötet 
beslöt att godkänna dessa. 
 
 

Nästa möte, mötets avslutande 
 
14. Plats och tid för nästa möte sattes till Stockholm, söndagen den 16 juni 13.00-17.00. 
Leif uppdrogs att boka kansliets sammanträdesrum. 

 
15.  Stefan förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
Vid protokollet:     Justeras: 
 
 
....................................……....   ....................................……..…… 
Kerstin Fredbäck    Stefan Stenudd 


