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Möte med Aikikais graderingskommitté 1999-10-01 (nr 
4/99) 
 
Plats:   Centralens Restaurang, Stockholm. 
Tid:  kl 19.30 
Närvarande: Jan Nevelius, sammankallande 
  Urban Aldenklint 
  Kerstin Fredbäck 
  Stefan Stenudd 
  Björn Gustavsson, adjungerad (t o m 3 §) 
 
 
1 §  ÖPPNANDE, DAGORDNING 
 
Kommitténs sammankallande förklarade mötet öppnat samt utsågs till justeringsman. Han hälsade 
också Björn Gustavsson, ordförande i Aikido Dojo Stockholm, speciellt välkommen som 
adjungerad till detta möte. Dagordningen godkändes med förtydligandet att Björn Gustavsson 
informerar om Tomita senseis graderingar under 3 §, eftersom han är tvungen att avvika efter 
denna punkt. 
 
2 §   FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL 
 
Föregående mötesprotokoll (1999-09-12) gicks igenom och godkändes.  
 
3 § ADJUNGERINGAR 
 
Björn Gustavsson informerade om de dangraderingar som Tomita sensei har utfört under detta år. 
Han meddelade att Tomita sensei har utfört dessa graderingar i sitt eget system,  Takemusu Aiki, 
som numera är en organisation utanför Aikikai. Han kommer i fortsättningen inte alls att gradera i 
Aikikai. Kommittén bad Björn rapportera exakt vilka av de senaste årets grader som är utfärdade 
enligt Aikikai. I fortsättningen ligger alltså Tomita senseis graderingar utanför denna kommittés 
ansvarsområde. 
   
4 § INFORMATION FRÅN AIKIDOSEKTIONENS STYRELSE 
 
Urban informerade dels om att ett Sverigeläger är planerat till påsken år 2000 i Farstahallen, 
Stockholm, dels om att en ledarkonferens diskuteras. 
 
5 § EKONOMI 
 
Aikikais ekonomi är god. Sektionen tar på sig en del av kostnaderna för lägret med Peter 
Goldsbury. Mötet poängterade att det är viktigt att ekonomin kring dangraderingarna hanteras på 
rätt sätt. 
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6 § IAF 
 
Mötet konstaterade att alla som kom i kontakt med Peter Goldsbury under lägret nyligen tycktes 
uppleva honom som en person man har förtroende för och som är mycket trevlig. Dock var inte 
deltagarantalet så högt som man kunde önska. Det konstaterades därför att om arrangemanget 
görs om krävs mer reklam.  
 
Vissa preliminära diskussioner har förekommit om att IAFs Directing Committee (dvs styrelse) 
kommer att hålla sitt möte i Stockholm år 2002. 
 
7 § HOMBU DOJO 
 
Den 25 september firades på Keio Plaza Hotel i Tokyo en betydelsefull tilldragelse, nämligen 
installationen av aikidons tredje doshu Moriteru Ueshiba. Tyvärr kunde ingen representant från 
Sverige delta. Kommittén framför sina lyckönskningar till doshu. 
 
8 § DANGRADERINGAR 
 
Nästa graderingstillfälle blir Igarashi senseis läger i Stockholm i november samt rikslägret i 
Sundsvall i januari.  
 
På förekommen anledning kräver kommittén att all information mm från arrangörer av 
dangraderingar sker skriftligen. 
  
9 § AIKIKAIS GRADERINGSREGLER 
 
Stefan lämnade ett förslag till regler för kommitténs egna graderingar. Mötet beslöt att bordlägga 
ärendet till nästa möte, så att ledamöterna får tillfälle att studera det ganska omfattande förslaget i 
lugn och ro. 
 
10 § BARNGRADERINGAR 
 
Förslaget till graderingssystem är för närvarande på remiss ute på klubbarna. 
 
11 § FUKUSHIDOIN, SHIDOIN, SHIHAN 
 
Rikard Eklund har ansökt om att bli fukushidoin. Janne uppdrogs att tala med Hans Gauffin om 
detta. 
 
12 § REPRESENTATION I SVERIGE 
 
Nästa representationstillfälle blir under Igarashi-lägret, se 8 §. 
 
13 § AIKIKAIS RIKSLÄGER OCH AIKIKAITRÄFF 
 
Som tidigare beslutats planeras vinterns traditionella Aikikailäger till Sundsvall i början av januare. 
Då avses också en ledarträff att hållas. 
 
14 § NÄSTA MÖTE 
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Jan kallar till nästa möte, snart. 
 
15 § MÖTETS AVSLUTANDE 
 
Mötet förklarades avslutat.  
 
 
Vid protokollet:   Justeras: 
 
 
......................................................... ..................................................... 
Kerstin Fredbäck   Jan Nevelius  
 


