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Plats:   Restaurang Conton, Stockholm. 
Tid:   kl 18.30 
Närvarande:  Jan Nevelius 
  Urban Aldenklint 
  Kerstin Fredbäck 
 
1 §  Öppnande, dagordning 
 
Mötet öppnades. Jan Nevelius valdes till ordförande för mötet. Dagordningen fastställdes. 
 
2 §  Föregående mötesprotokoll 
 
Föregående mötesprotokoll (2001-10-02) genomgicks och godkändes. 
 
3 §  Ekonomi 
 
Ekonomin är under kontroll även om 40-årsjubiléet innebar en viss förlust. 
 
4 §  Dangraderingar 
 
De närmast förestående graderingstillfällena är för Kobayashi och Igarashi sensei vid Iyasakas 20-
årsjubileum den 1 december. Kommittén håller egna graderingar i samband med Enighets 10-
årsjubileum i Malmö den 16 december och den 6 januari vid Aikikailägret i Jönköping.  Därefter 
blir nästa tillfälle vid Endo senseis besök i Stockholm i februari.  
 
Det har framkommit vissa oklarheter kring Åsa Rikners gradering vid Shishiyas senseis senaste 
läger i Sundsvall. Mötet beslöt att reda ut vad som förekommit. Då kommitténs representant vid 
graderingen inte är närvarande beslöts att Kerstin via e-post ber Knut inkomma med en rapport i 
ärendet.  
 
Jan rapporterade om Richard Lincolns gradering till 4 dan. Graderingen tycks inte ha skett helt i 
enlighet med Svenska Aikikais regler, eftersom inte kommittén informerats om att Richard Lincoln 
skulle delta i graderingen. Detta föranleder mötet att konstatera att åtgärder måste vidtas för att 
säkerställa att sådana här situationer inte uppstår i framtiden. 
 
5 §  Aikikais graderingsregler 
 
Beslut om tillägg till Aikikais graderingsregler (se exempelvis protokoll 99-10-01, 99-12-08 och 
01-04-07) bordläggs på nytt för att behandlas på ett särskilt möte under första halvan av våren 
2002. Urban och Jan förbereder ärendet. 
 
6 §  Information från övriga Aikikaikommittén 
 



    

2

Ett mycket uppskattat instruktörsläger för Aikikaiinstruktörer hölls i Jönköping i oktober och det 
traditionella Aikikailägret kommer att hållas i samma stad den 4-6 januari år 2002.  
 
7 §  Information från aikidosektionens styrelse 
 
Kerstin informerade om sektionsstyrelsens arbete, som för närvarande främst handlar om 
deltagande i förbundets utbildningskommitté och jämställdhetsplanen. Planeringen för nästa års 
Sverigeläger är igång. Det föreligger också vissa problem med sektionens hemsida.  
 
10 §  Hombu Dojo.  
 
Urban rapporterade från sitt besök i Japan dit han var utsänd för att delta i firandet av Hombu 
Dojos 70-årsjubileum och stiftelsen Aikikais 60-årsjubileum. Han kunde meddela att svensk aikido 
och svensk organisation är mycket uppskattade i dessa kretsar.  
 
11 §  IAF 
 
Lägret och IAF-konferensen i Stockholm den 15 – 19 aug. 2002 diskuterades. Urban meddelade 
att han har fört vissa planeringssamtal med Mr Somemiya under sitt besök i Tokyo (se 10 §). 
 
12 §  Representation i Sverige 
 
Kerstin uppdrogs att försäkra sig om att Jöran Fagerlund deltar vid Iyasakas 20-årsjubileum och att 
han även uppvaktar Kobayashi och Igarashi sensei. 
 
13 §  Inval av klubbar 
 
Mötet tillstyrker inval i SBF av KFUM-Aikido Bollnäs under ledning av Kajsa Norén. 
 
15.  Register och dokumentation 
 
Mötet beslöt se över innehav och ajourföring av danregistret. Detta bör förvaras och finnas 
tillgängligt även på kansliet. 
 
17 §  Nästa möte och mötets avslutande 
 
Nästa möte kommer troligen att äga rum i Jönköping under lägret i januari. Därefter avslutades 
mötet. 
 
 
Vid protokollet:    Justeras: 
 
 
..........................................……....  ....................................…………..… 
Kerstin Fredbäck    Jan Nevelius 


