
 

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

PROTOKOLL 

Graderingskommitténs sammanträde nummer 2018-1 

Tid och plats: Söndag 18 mars kl. 13.00-16.00 Hotel C Stockholm, Vasaplan 4 

Närvarande: Urban Aldenklint, sammankallande 
Lars-Göran Andersson, ledamot 
Ulf Evenås, ledamot 
Leif Sunje, ledamot 
Katarina Gullberg, förbundsordförande (adjungerad) 

Förhinder: Maria Ahlström, ledamot 
Jan Nevelius, ledamot 
Stefan Stenudd, ledamot 

 

 

1 Sammanträdets öppnande 

Sammankallande Urban Aldenklint förklarade sammanträdet öppnat. 

 

2 Protokollförare 

Leif Sunje utsågs till protokollförare. 

 

3 Justerare 

Ulf Evenås utsågs till justerare. 

 

4 Adjungering 

Katarina Gullberg adjungerades till sammanträdet. 
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5 Dagordning 

Dagordningen fastställdes. 

 

6 Föregående mötesprotokoll 

Kommittén gick igenom föregående mötesprotokoll och lade det till handlingarna. 

 

7 Rapporter 

7.1 Rapport från förbundsordförande 

Katarina Gullberg rapporterade från konstituerande förbundssammanträdet och framförde 
förbundsstyrelsens förslag att gemensamt träffas vid ett framtida tillfälle. 

 

7.2 Ekonomi - utfall 2017 

Kommittén tittade på 2017 års utfall och noterade att det ekonomiska utfallet för kommittén var  
-2580 kr. 

Lars-Göran Andersson väckte frågan om ett eventuellt behov att inventera hur betalningsprocessen 
för dan-graderingar fungerar. 

Uppdrogs åt Leif Sunje att tillsammans med Urban Aldenklint och Maria Ahlström ta fram ett 
förslag på hur kommittén bättre ska få överblick över att varje steg i de pågående dan-
graderingsärendena fullgörs. 

 

7.3 Verksamhetsplan och Budget 2018 

Verksamhetsplanen och budgeten för 2018 gicks igenom. Kommittén förde en diskussion om 
portokostnader och säkerhet för våra försändelser. 

Kommittén rekommenderar att REK används framgent för försändelser som innehåller 
graderingshandlingar. 

 

7.4 Dangraderingar genomförda 

20171014 Urban Aldenklint (Iyasaka Aikidoklubb) 

20171021 Ichiro Shishiya (Aikido Malmö Meiseikai Idrottsförening)* 

20171126 Ulf Evenås (Riai Aikido Dojo) 

20171202 Stefan Stenudd (GAK Enighet) 
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20180107 Ulf Evenås (Göteborgs Aikidoklubb) 

20180113 Jan Nevelius (Järfälla Aikidoklubb) 

20180210 Seishiro Endo (Vanadis Aikidoklubb) 

20180304 Urban Aldenklint (Iyasaka Aikidoklubb) 

*Avser dangraderingar vars administration ej hanteras genom graderingskommittén. 

 

7.5 Dangraderingar kommande 

20180322 Jan Nevelius (KFUK KFUM Uppsala Aikidoklubb) 

20180324 Ulf Evenås (Karlstad Aikidoklubb) 

20180505 Urban Aldenklint (Stockholms Aikidoklubb) 

20180616 Ichiro Shishiya (Aikido Sundsvall Meisekai)* 

20180707 Ulf Evenås (Göteborgs Aikidoklubb) 

20180729 Jan Nevelius (Vanadis Aikidoklubb) 

20180804 Lars-Göran Andersson (Malmö Budoklubb) 

20180811 Kazuo Igarashi / Urban Aldenklint (Iyasaka Aikidoklubb) 

20180901 Yasuhiko Takemori / Leif Sunje (Hikari Aikidoklubb) 

20181027 Urban Aldenklint (Iyasaka Aikidoklubb) 

20181110 Ulf Evenås (IF Dojo Norrköping) 

20181201 Stefan Stenudd (GAK Enighet) 

*Avser dangraderingar vars administration ej hanteras genom graderingskommittén. 

 

7.6 Rapport - IAF Liaison Meeting 

Leif Sunje rapporterade från sitt senaste besök på i Japan där han deltog i ett möte mellan IAF och 
Hombu i sin egenskap av vice ordförande. 

 

8 Uppföljning - Dangraderingsavgifter  

Leif Sunje rapporterade om publiceringen av de nya avgifterna på förbundshemsidan. 
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9 Uppföljning - Utbildningsplan för fukushidoin och shidoin 

Kommittén noterade med uppskattning Marias utkast om nätverk för shidoin och fukushidoin. Stefan 
Stenudd uttryckte i epostkorrespondensen sitt stöd för utkastet samt Marias förslag att även 
involvera fukushidoin.  

Kommittén ställde sig bakom att nätverket involverar både fukushidoin och shidoin. 

Uppdrogs åt Maria Ahlström att fortsätta arbetet. 

 

10 Uppföljning - Graderingskommittésammansättning 

Kommittén förde en diskussion om ett eventuellt behov att tydliggöra urvalskriterier. Kommittén 
konstaterade att utöver randvillkoren i graderingsreglerna följande kan lyftas fram (utan inbördes 
ordning): 

• Gedigen erfarenhet av att instruera långsiktigt för att utveckla elever till avancerad nivå, 
• Förståelse för graderingskommitténs internationella kontakter, 
• Ålder, 
• Kön, 
• Bredd - förståelse och kännedom om olika lärarlinjer, 
• Beredskap för ett åtagande på lång sikt, med en vilja att aktivt eftersträva fördjupad kompetens 

att hantera ökat ansvar. 

 

Processen för att utse en ny kommittéledamot tydliggörs enligt nedan: 

1. Kommitten utvärderar och tar fram förslag på tänkbar ny kommittéledamot, 
2. Kommittén meddelar förbundsstyrelsen sitt förslag till ny tänkbar kommittéledamot, 
3. Förbundsstyrelsen bekräftar om de kan ställa sig bakom förslaget 
4. Kommittén tar kontakt med den tilltänkta medlemmen och framför sitt önskemål och stöd för 

medlemmen som ny kommittéledamot 
5. Om medlemmen är positiv till detta fattar kommittén beslut att till förbundsstyrelsen föreslå 

medlemmen som ny kommittéledamot 
6. Förbundsstyrelsen fattar därefter beslut att utse medlemmen till ny kommittéledamot. 

Steg 2, 3 och 5 ska protokollföras i respektive forum utan att den tilltänkta kommittéledamotens 
namn avslöjas. 

Endast den som graderingskommittén i steg 4 inom sig utser har att kontakt den tilltänkta nya 
kommittéledamoten. 

Först i steg 6 avslöjas namnet på den nya kommittéledamoten. 

 

Uppdrogs åt alla kommittéledamöter att var och en titta på framtida kandidater. 

 

11 Planering - Högre grader 

Uppdrogs åt alla att inför nästa möte förbereda sig för beredningen av kommande högre grader. 
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12 Planering - Fukushidoin- och Shidoinutbildning 

Konstaterades att förbundsstyrelsen har fastställt datum och plats för nästa Fukushidoin- och 
Shidoinutbildning till 29-30 september i Stockholm. 

 

13 Diskussion om internationella frågor 

Bordlades. 

 

14 Övriga frågor 

Noterades att fråga om procedur om utlandsgradering hade inkommit.  
Konstaterades att proceduren angående gradering i utlandet är beskriven i punkterna 3.7.1 och 3.7.3 
i graderingsreglerna. 

 

15 Nästa möte 

Förslag på datum för nästa sammanträde är onsdagen 22 augusti kl. 17-21. 
Uppdrogs åt alla att bekräfta huruvida det föreslagna datumet fungerar för alla. 

 

16 Mötets avslutande 

Sammankallande Urban Aldenklint förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

………………………………………  ………………………….………………… 

Leif Sunje    Ulf Evenås 

 


