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1§

Restaurang Conton, Stockholm.
kl 18.30
Jan Nevelius
Urban Aldenklint
Kerstin Fredbäck
Knut Högvall

Öppnande, dagordning

Mötet öppnades. Jan Nevelius valdes till ordförande för mötet. Dagordningen fastställdes.
2§

Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll (2001-04-07) genomgicks och godkändes.
3§

Ekonomi

Urban meddelade att ekonomin för Doshu-lägret behöver ses över p.g.a. vissa oklarheter. Urban
åtog sig att be Aikikais ekonomiansvarige Sven Stephens att se över redovisningen.
4§

Dangraderingar

När det gäller graderingar med Shishiya sensei, Takemori sensei och Hosoda sensei kan
konstateras att dessa inte har någon egen graderingsrätt i Sverige. Även om det i Shishiya senseis
fall fortfarande är Nishio sensei som skriver under papperen, bör vi betrakta kommittén som
ansvarig för dessa personers graderingar.
Med anledning av vissa oklarheter runt den 4 dan-gradering som Richard Lincoln erhållit genom
Hosoda sensei uppdrogs åt Jan att i ett formellt brev kontakta Lincoln för att klargöra
förhållandena. Dels har graden har erhållits efter en anmärkningsvärt kort tid, dels är det osäkert om
graderingen skett i Sverige eller Danmark. För att gradera i Danmark krävs tillstånd från kommittén
och för att gradera i Sverige krävs ett utlyst graderingstillfälle samt kommitténs närvaro.
När det gäller närmast förestående graderingstillfällen kan nämnas Iyasakas 20-årsjubileum den 1
december samt Endo senseis besök i Stockholm i februari. Dessutom planeras ett läger i Malmö
under hösten, för vilket datum ännu inte är bestämt.
Mötet diskuterade allmänt dels graderingar med anledning av 40-årsjubiléet dels en allmän policy
för eventuella kommande 6-dangraderingar.
5§

Aikikais graderingsregler

2
Beslut om tillägg till reglerna (se exempelvis protokoll 99-10-01, 99-12-08 och 01-04-07)
bordläggs på nytt. Mötet beslöt dock att läsa igenom både de befintliga reglerna och
tilläggsförslaget för att undersöka om de kan integreras i samma regelverk. Ett alternativ är att
utöver fastlagda regler riktade till omvärlden ha ett antal rekommendationer avsedda för kommitténs
eget bruk.
6§

Andra graderingssystem

Här noterades att Ulf Evenås, Göteborg, erhållit 7 dan Iwama-Ryu.
7§
Fukushidoin, shidoin, shihan
Till fukushidoin har utnämnts Åsa Rikner, Uppsala Budoklubb.
Med anledning av nya regler för shihanutnämningar från Hombu dojo beslöts att ansöka om shihan
för Jan Hermansson. Urban utsågs till handläggare i ärendet.
8§

Information från övriga Aikikaikommittén

Ett instruktörsläger för Aikikai i oktober samt Aikikailägret i januari planeras i Jönköping.
9§

Information från aikidosektionens styrelse

Kerstin informerade om sektionsstyrelsens arbete, som för närvarande främst handlar om
instruktörsutbildningar i förbundets utbildningskommitté och jämställdhetsplanen. Planeringen för
nästa års Sverigeläger är igång. Det föreligger också vissa problem med sektionens hemsida.
10.

Hombu Dojo, doshu, 40-årsjubileum

Urban rapporterade om doshus besök och 40-årsjubileet. Doshu uppskattade enligt Urban
besöket, vilket stärkt svenska Aikikais band med Hombu Dojo. Allmänt sett får arrangemanget
betraktas som mycket lyckat och en kraftfull manifestation för svensk aikido. Rapporten från lägret
visade att Aikikai kunde uppvisa ett mer än tjugo gånger större deltagarantal än Iwama Ryu (268
mot 11). Uppvisningen hade också vissa brister. Den ekonomiska redovisningen är dock inte helt
klar. Kommittén tackar de som lagt ner ett stort arbete under arrangemanget och speciellt Urban
som dragit ett mycket stort lass.
11 §

IAF

Det meddelades att IAF har beslutat att förlägga ett styrelsemöte i Stockholm den 15 – 19 aug.
2002. I anslutning till konferensen kommer ett läger att anordnas i Farstahallen under helgen (den
18-19 aug.).
12 §

Internationell representation

Urban beslöts åka till Japan för att delta i firandet av Hombu Dojos 70-årsjubileum och stiftelsen
Aikikais 60-årsjubileum. Han åtog sig att då samtidigt med berörda diskutera IAF-arrangemanget
(se 11 §).

3
13.

Representation i Sverige

Här konstaterades att det främsta tillfället för representation den närmaste framtiden är vid Iyasakas
20-årsjubileum när både Kobayashi och Igarashi sensei kommer att vara närvarande.
15.

Register och dokumentation

Mötet uppdrog åt Knut att sända över ett aktuellt graderingsregister i Word.
17 §

Nästa möte och mötets avslutande

Datum för nästa möte sattes till måndagen den 26 november. Därefter avslutades mötet.
Vid protokollet:

Justeras:
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Kerstin Fredbäck

....................................…………..…
Jan Nevelius

