
 

Ölandsgatan 42, 116 63 Stockholm 
Tel: 08-714 88 70 | info@svenskaikido.se | svenskaikido.se 

PROTOKOLL 

Graderingskommitténs sammanträde nummer 2017-2 

Tid och plats: Torsdag 24 augusti kl. 17.00-23.00 Förbundskansliet, Ölandsgatan 42 

Närvarande: Maria Ahlström, ledamot 
Urban Aldenklint, sammankallande 
Ulf Evenås, ledamot 
Jan Nevelius, ledamot 
Leif Sunje, ledamot 

Förhinder: Lars-Göran Andersson, ledamot 
Stefan Stenudd, ledamot 

 

1 Sammanträdets öppnande 

Sammankallande Urban Aldenklint förklarade sammanträdet öppnat. 

 

2 Protokollförare 

Leif Sunje utsågs till protokollförare. 

 

3 Justerare 

Urban Aldenklint utsågs till justerare. 

 

4 Dagordning 

Dagordningen fastställdes. 

 

5 Föregående mötesprotokoll 

Kommittén gick igenom föregående mötesprotokoll och lade det till handlingarna. 
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6 Rapporter 

6.1 Ekonomi 

Ingen rapport förelåg. 

 

6.2 Verksamhetsplan 

Bordlades. 

 

6.3 Dangraderingar genomförda 

20170408 Ulf Evenås (Karlstad Aikidoklubb) 

20170603 Lars-Göran Andersson (Torsby Aikidoklubb) 

20170617 Ichiro Shishiya (Sundsvalls Budoklubb)* 

20170708 Ulf Evenås (Göteborgs Aikidoklubb) 

20170729 Jan Nevelius (Vanadis Aikidoklubb) 

20170805 Kazuo Igarashi (Iyasaka Aikidoklubb) 

20170812 Lars-Göran Andersson (Lars-Göran Andersson) 

*Avser dangraderingar vars administration ej hanteras genom graderingskommittén. 

 

6.4 Dangraderingar kommande 

20170902 Yasuhiko Takemori (Hikari Aikidoklubb) 

20171014 Urban Aldenklint (Iyasaka Aikidoklubb) 

20171021 Ichiro Shishiya (Aikido Malmö Meiseikai Idrottsförening)* 

20171126 Ulf Evenås (Riai Aikido Dojo) 

20171202 Stefan Stenudd (GAK Enighet) 

20171209 Lars-Göran Andersson (Mifune Aikido Örebro) 

20180107 Ulf Evenås (Göteborgs Aikidoklubb) 

20180113 Jan Nevelius (Järfälla Aikidoklubb) 

20180210 Seishiro Endo (Vanadis Aikidoklubb) 

20180421 Ulf Evenås (Karlstad Aikidoklubb) 
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*Avser dangraderingar vars administration ej hanteras genom graderingskommittén. 

 

6.5 Rapport - Norge 

Leif Sunje rapporterade om förbundets representation i samband med Norsk aikidos jubileum. 

 

 

7 Dangraderingsavgifter  

Med anledning av yenkursens utveckling sedan senast dangraderingsavgifterna fastställdes har Leif 
Sunje utarbetat ett förslag till nya avgifter. 

Kommittén upprepar att modellen med att ta ut en relativt högre avgift på lägre grader för att 
subventionera högre är även fortsättningsvis viktig och utgör ett värde för förbundets medlemmar. 

Kommittén konstaterar att det tillkommit en utökad administrativ hantering som innefattar 
förhandskontroll mot tidigare examinator, organisation och Hombu i fallet med graderingsdeltagare 
från andra organisationer. Bank- och portoavgifter ska också täckas. Således ska överskott också 
täcka detta. 

Kommittén beslutade: 
att fastställa nya avgifter för dangradering enligt bilden nedan. 

 

 

 

8 Utbildningsplan för fukushidoin och shidoin 

Kommittén betraktade Marias Ahlströms förslag och gav tankar och medskick till fortsatt 
konceptutvecklande såsom: 
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- Ideer om innehåll och informationsflöde 

- Informationsträffar med förutbestämd regelbundenhet 

- Grupper på sociala media för kunskapsdelning och samverkan 

 

9 Graderingskommittésammansättning 

Kommittén har utverkat ett förslag att föreslå förbundsstyrelsen om ny ledamot av 
graderingskommittén. 

 

10 Adjungering 

För att underlätta förståelse och kommunikation välkomnar kommittén att förbundsstyrelsen inom 
sig utser en representant som kan adjungeras till kommitténs sammanträden.  

 

11 Högre grader 

Rutiner samt kandidater för högre grader diskuterades. Uppdras åt Urban Aldenklint att hålla i 
handläggningen.  

 

12 Fukushidoin- och Shidoinutbildning 

Kommittén konstaterar att datumet för det kommande utbildningstillfället är 18-19 november.  

Kommittén utser Stefan Stenudd och Urban Aldenklint till utbildare för detta tillfälle. 

Kommittén uttrycker sin ambition att samtliga kommittéledamöter ska kunna agera utbildare på 
kursen.  

Uppdras åt Urban Aldenklint att kontrollera vilka budgetmöjligheter som finns med anledning av att 
kommittén vill säkerställa att Maria Ahlström deltar vid kommande utbildningstillfället så att hon i 
framtiden kan ta en aktiv roll som utbildare. 

Kommittén konstaterar att Jan Nevelius har sammanställt ett kapitel om etikett att införa i 
utbildningsmaterialet. 

 

13 Diskussion om internationella frågor 

Nästa år fyller Igarashi-dojo 35 år samt Kobayashi-dojo 50 år. Graderingskommittén föreslår 
förbundsstyrelsen att Urban Aldenklint representerar förbundet vid dessa begivenheter. 

Uppdras åt Urban Aldenklint att framställa förslaget till förbundsstyrelsen. 
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14 Nästa möte 

18 mars söndag kl.13. 

 

15 Mötets avslutande 

Sammankallande Urban Aldenklint förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

………………………………………  ………………………….………………… 

Leif Sunje    Urban Aldenklint 

 


