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Sammanträde (nr 3/98) med graderingskommittén 1998-11-21 
 
Plats:   Iyasaka Aikidoklubbs lokaler. 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 (1998-08-10) genomlästes och godkändes.  
 
 
3 § ADJUNGERINGAR OCH UPPDRAG 
 
Ordföranden i Aikido Dojo Stockholm, Björn Gustavsson, var inbjuden till detta möte, men var tyvärr förhindrad 
att komma.  
 
 
4 § EKONOMI 
 
Det finns relativt stora ekonomiska resurser tillgängliga för Aikikais räkning under detta verksamhetsår. 
 
När det gäller erläggande av avgifter för dangraderingar till Honbu Dojo beslöt mötet att en kopia på 
betalningsuppdraget till Budoförbundets kansli ska gå till arrangören av graderingen. 
 
Det framfördes att budget för Aikikiais verksamhet bör upprättas. Mötet beslöt att Jan tar initiativet i detta ärende 
och samarbetar med Stefan. Härvid bör observeras att föreliggande verksamhetsår räcker ett och ett halvt år. För 
rikslägret 1999 uppdrogs åt Urban att göra en budget. 
 
 
5 § AIKIKAIS GRADERINGSREGLER 
 
Urban presenterade förslag till kompletteringar i skriften "Aikikai i Sverige". Den föreslagna texten genomgicks 
och diskuterades ingående, varvid ett stort antal detaljjusteringar gjordes.  
 
Det beslöts att avsnittet om barngraderingar ska brytas ut och bilda en egen skrift. Dessutom beslöts att i 
befintliga regler under "Dan-gradering" och "Den examinerades skyldigheter" tillföra kravet att avgiften ska 
erläggas när så begärs. 
 
 
6 § DANGRADERINGAR 
 
Den anmärkningsvärda och glädjande nyheten att Honbu Dojo per brev givit kommittén sitt entusiastiska 
godkännande att hålla egna dan-graderingar noterades. Det första dan-graderingstillfället för kommittén blir redan 
den 10 januari i samband med rikslägret. Mötet beslöt hänskjuta till sektionsstyrelsen att ta ställning till eventuell 
ersättning för kommittéledamöternas insatser vid graderingar i framtiden. 
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Urban och Stefan fick i uppdrag att verka för eventuella svenska graderingar i samband med Tagami Biraki på 
Honbu Dojo i januari 1999. Övriga dangraderingar i Sverige det närmaste halvåret blir i februari i samband med 
lägret med Endo sensei och i april under Igarashi senseis läger. 
 
 
7 § HOMBU DOJO OCH IAF 
 
Det noterades med tillfredsställelse att Stefan har blivit Assistant General Secretary i IAF.  
 
 
8 § REPRESENTATION I SVERIGE 
 
Nästa tillfälle för representation blir i månadsskiftet januari-februari när Hiroaki sensei kommer till Stockholm. 
Därefter kommer Endo sensei till Stockholm i februari och Igarashi sensei i april.  
 
 
9 § FUKUSHIDOIN OCH SHIDOIN 
 
Till fukushidoin har 1998-10-07 utnämnts Patrick Johnsson, Kristianstads Aikikai. Ansökan om fukushidoin från 
Rickard Eklund och bordlägges medan Jan kontaktar Hans Gauffin i ärendet. Ansökan om fukushidoin från Björn 
Mattsson bordlägges i avvaktan på annan utredning. 
 
 
10 § REGISTER OCH DATA 
 
Mötet beslöt att dangraderingsregistret samt fukushidoin- och shidoinregistret förs dels hos Jan dels på 
Aikikainet via dess webmaster. 
 
 
11 § AIKIKAITRÄFF 
 
Nästa Aikikaiträff äger rum på rikslägret 8-10 januari. Eftersom det varot svårt att skapa en Aikikaikommitté 
utanför graderingskommittén har det föreslagits att en ny Aikikaikommitté, där graderingskommittén ingår som 
den större delen, bildas. 
 
 
12 § AIKIKAIS RIKSLÄGER 
 
Mötet beslöt att döpa om Aikiais riksläger till "Svenska Aikikailägret". Kommande aikikailäger äger rum i Iyasakas 
lokaler 8-10 jan 1999.  
 
Jan fick i uppdrag att undersöka möjligheterna att anordna aikikailäger år 2000 i Umeå. 
 
 
13 § NÄSTA MÖTE 
 
Nästa kommittémöte äger rum i samband med Aikikailägret 8-10 januari. 
 
 
14 § MÖTETS AVSLUTANDE 
 
Mötet avslutades. 
 
 
Vid protokollet:   Justeras: 
 
 
................................................ .............................................. 
Kerstin Fredbäck   Jan Nevelius  


