PROTOKOLL
Graderingskommitténs sammanträde 2014-08-24
(nr 2/2014)
Plats och tid:
Närvarande:

Hotell Scandic Crown, Göteborg. Kl: 13.30
Urban Aldenklint, sammankallande
Lars-Göran Andersson
Ulf Evenås
Kerstin Fredbäck
Maria Mossberg
Jan Nevelius
Leif Sunje

Öppnande, dagordning
1.
Mötet öppnades. Urban valdes till ordförande och Kerstin till sekreterare. Dagordningen fastställdes.

Rapporter och ekonomi
2.
Leif meddelade att det fortfarande är svårt för kassören att följa upp konteringen
från kansliet. Det blir fördröjningar och över huvud taget oordning.

Verksamhetsplanen
3.
Ifråga om verksamhetsplanen för 2014 konstaterades att arbetet med kommitténs
hemsida fortskrider.

Dangraderingar
4.

Sedan föregående möte (14-03-23) har dangraderingar genomförts enligt följande:
Stockholm, 12 april (Iyasaka Aikidoklubb, Kobayashi sensei)
Karlstad, 26 april (Karlstad Aikidoklubb)
Lund, 26 april (Lunds Aikidoklubb)
Kristianstad, 3 maj (Kristianstads Aikikai)
Stockholm, 25 maj (Stockholms Aikidoklubb)
Stockholm, 2 augusti (Iyasaka Aikidoklubb, Igarashi sensei).

5.

Följande dangraderingstillfällen är planerade:
Stockholm, 30 augusti
(Hikari Aikidoklubb, Takemori-sensei)
Borlänge, 27 september (Borlänge Aikidoklubb)
Stockholm, 8 november (Iyasaka Aikidoklubb, Hiroaki sensei)
Norrköping, 8 november (IF Dojo Norrköping)
Växjö, 8 november, (Sedokan Växjö IF m fl)
Malmö, 6 december (GAK Enighet Aikido)
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Järfälla, 10 januari (Järfälla Aikidoklubb).
Se även www.svenskaikido.se/kalendarium.asp?lista=grad.
5.
Förslag till rekommendationer till högre grader (5 – 7 dan) diskuterades. Frågan om 7
dan överlämnades till styrelsen för vidare hantering. Vid diskussionen om den senare graden deltog inte Stefan och Urban.

Aikikais graderingsregler mm
7.
Kraven på examinatorer vid dangraderingar diskuterades på förekommen anledning. Mötets allmänna åsikt var att minst en ledamot av kommittén skall vara närvarande
vid alla graderingar. Regeln om examinatorer (3.2 pkt 2, s 4) beslöts därför i fortsättningen ha följande lydelse:
”Minst två examinatorer ska vara svenska shidoin eller shihan, varav minst en ska
vara ledamot i graderingskommittén. Undantag från det sistnämnda kan göras efter beslut av graderingskommittén.”
Mötet var beslöt att även göra vissa smärre ändringar i reglerna enligt följande:
3.3 pkt 5 (s 5), 3.5 pkt 5 och 9 (s 6). Stefan och Leif uppdrogs att utforma den exakta ordalydelsen.
Besluten hänvisades till styrelsen för fastställande.
8.
Leif presenterade ett förslag till nya dangraderingsavgifter. Förslaget innebär att
avgifterna genomgående sänks i förhållande till styrelsens höjning 2013. Avsikten är
också att underlätta framtida revideringar genom att dessa varje år förbereds i god tid.
Förslaget antogs och beslöts gälla fr.o.m. årsskiftet.
Beslutet hänvisades till styrelsen för fastställande.
9.
Det rapporterades att det fortfarande är problem med rutinerna för pappershanteringen vid dangraderingar. Det gäller främst fakturaunderlagen.
Fukushidoin, shidoin, shihan
10. Sedan föregående möte (14-03-23) har Christian Jansson, Karlstad Aikidoklubb,
utsetts till fukushidoin.
11. Sedan föregående möte (14-03-23) har Torbjörn Johansson, Aikido Academy Norrköping IF, utsetts till shidoin.

Utbildning
Nästa kurs för fukushidoin & shidoin äger rum i Stockolm 18 – 19 oktober 2014.
Det befanns vara lämpligt att det nya graderingssystemet för barn och ungdom i
fortsättningen behandlas på dessa kurser.
Urban uppdras att tillsammans med Åsa i styrelsen och kansliet utreda om den
praktiska delen kan samordnas med förbundets barninstruktörskurser.
12.

Internationellt
13. Leif rapporterade om planerna att bjuda in Waka sensei till aikidons 55-årsjubileum
2016. Han är dock en upptagen person och planen är ännu osäker.
14. Stefan meddelade att IAF har styrelsesammanträde (Directing Committee) i Rumänien 11 – 14 september.
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Nästa möte, mötets avslutande
15. Tid och plats för ett nytt möte bestämdes till dagen efter årsstämman 2015. Om det
visar sig finnas behov för ytterligare ett möte före nyår, kallar Urban till detta.
Mötet avslutades.

Vid protokollet:

Justeras:

....................................……....
Kerstin Fredbäck

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

