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Sammanträde (nr 1/98) med graderingskommittén 1998-02-10 
 
Plats:   Restaurant Bamboo Garden. Stockholm. 
Närvarande: Jan Nevelius, sammankallande 
  Urban Aldenklint 
  Kerstin Fredbäck 
  Stefan Stenudd  
   
   
1 §  ÖPPNANDE, FORMALIA 
 
Ordföranden förklarade mötet öppnat. Dagordningen genomgicks och godkändes. Jan utsågs att justera 
dagens protokoll. 
 
 
2 §   FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL 
 
Protokollet från föregående möte (1997-09-13) genomlästes och godkändes.  
 
 
3 § DANGRADERINGAR 
 
Det närmast följande tillfället till dangraderingar i Stockholm kommer att vara i samband med lägret för Endo 
sensei den 14 februari och för Kobayashi sensei i mars. I Malmö blir det tillfälle till graderingar för Nishio 
sensei i april och för Tamura sensei i maj. Inkomna ansökningar - gällande Nishio sensei - gicks igenom.  
 
Urban tog upp Hatayama senseis besök i november. Eftersom hans besök blir istället för Igarashi senseis 
traditionella besök, blir det enligt gällande regler inte någon dangradering då. Kommittén fattade inga beslut i 
frågan. 
 
Frågan om Takemori senseis graderingsrätt vid kommande Uppsalaläger togs upp. Cecilia Ralfe-Stelander har i 
brev till Nishio sensei gett denne vilseledande uppgifter rörande graderingskommitténs och dess 
representants roll i denna fråga samt hindrat kommittén att säväl informera sig som att ställa situationen 
tillrätta. Hennes agerande diskuterades och befanns särskilt anmärkningsvärt med tanke på att hon väl känner 
till kommitténs uppgifter och vilka regler som gäller. Mötet beslöt att i en skrivelse till Cecilia påpeka detta, 
återigen begära in samtliga dokument i ärendet samt uttrycka en varning om att detta handlande inte är 
förenligt med att inneha en shidoin-titel. Hon skall också ges möjlighet att inkomma med en förklaring innan 
beslut om vidare hantering av ärendet fattas. 
 
  
4 § FUKUSHIDOIN OCH SHIDOIN 
 
Mötet beslöt att till fukushidoin utnämna Claes Nyberg, Gubbängens Aikidoklubb.   
 
En ansökan om en shidoin-titel hade inkommit från Yoshiharu Hosoda, Renshin Aikido dojo Malmö. Eftersom 
Hosoda hittills varit verksam i Köpenhamn beslöt kommittén att vänta med denna utnämning tills han hinner 
verka en tid i Sverige och blir bekant med svenska förhållanden. Om ca ett år kan frågan tas upp på nytt. I 
avvaktan på detta utnämns han härmed till fukushidoin. 
  
 
5 § NÄSTA MÖTE 
 
Jan kallar till nästa möte.  
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6 § MÖTETS AVSLUTANDE 
 
Mötet avslutas. 
 
 
 
Vid protokollet:   Justeras: 
 
 
 
................................................    .................................................   
   
Kerstin Fredbäck  Jan Nevelius  
 


