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Möte med Aikikais graderingskommitté 1999-09-12 (nr 
3/99) 
 
Plats:   Restaurang Conton, Stockholm. 
Tid:  kl 18.00 
Närvarande: Jan Nevelius, sammankallande 
  Urban Aldenklint 
  Kerstin Fredbäck 
  Stefan Stenudd 
 
   
1 §  ÖPPNANDE, DAGORDNING M M 
 
Kommitténs sammankallande förklarade mötet öppnat samt utsågs till justeringsman.  
 
2 §  FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL 
 
Föregående mötesprotokoll (1999-05-11) gicks igenom.  
 
3 § ADJUNGERINGAR OCH UPPDRAG, KOMMITTÉNS SAMMANSÄTTNING 
 
Det konstaterades att Stefan Stenudd på den eniga kommittés anmodan återinträtt som ledamot i 
graderingskommittén.  
   
4 § INFORMATION FRÅN AIKIDOSEKTIONENS STYRELSE 
 
Urban informerade om att ett klargörande har gjorts i sektionsstyrelsen om uppdelningen i 
arbetsuppgifter mellan styrelsen och Aikikaikommittén. Det är Aikikaikommittén och/eller 
graderingskommittén som agerar i Aikikaifrågor.  
 
5 § EKONOMI 
 
Kommittén bekräftade sitt tidigare åtagande när det gäller kostnader för möte med doshu. 
Kostnader gällande doshu och Hombu dojo belastar alltså Aikikai och inte aikidosektionen. 
 
6 § DANGRADERINGAR 
 
Mötet understrykte nödvändigheten av att följa gjorda överenskommelser rörande vilken "stil" 
angivna dangrader gäller.  
 
Mötet beslöt närmare undersöka de högre dangraderingar som under 1999 lär ha utförts av 
Tomita sensei. 
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7 § IAF 
 
Det konstaterade att ett mycket givande läger ägt rum i Stockholm under innevarande helg med 
IAFs ordförande Peter Goldsbury. Efter föreliggande möte deltar han i ett mer informellt möte 
med hela Aikikaikommittén.  
 
Vidare konstaterades att IAFs nya webmaster Kai Löfgren sammanförts med Peter Goldsbury, 
som ämnar knyta honom närmare till IAFs styrelse. 
 
8 § REGISTER OCH DATA 
 
Dangraderingsregistret beslöts tas över av Knut Högvall. 
 
9 § AIKIKAIS RIKSLÄGER 
 
Det informerades om att Knut Högvall har kontaktat Sundsvall och Jimmy Larsson om att 
anordna Aikikais stora riksläger i januari år 2000. 
 
10 § NÄSTA MÖTE 
 
Jan kallar till nästa möte, snart. 
 
11 § MÖTETS AVSLUTANDE 
 
Mötet förklarades avslutat. Härefter vidtar ett informellt möte med Aikikaikommittén och IAFs 
ordförande Peter Goldsbury. 
 
 
Vid protokollet:   Justeras: 
 
 
......................................................... ..................................................... 
Kerstin Fredbäck   Jan Nevelius  
 


