
Möte med Aikikais graderingskommitté 2002-02-16 (nr 1/02) 
 
Plats: Restaurang Pompeji, Stockholm. 
Tid: 19.00 
Närvarande: Jan Nevelius 
Urban Aldenklint 
Kerstin Fredbäck 
Stefan Stenudd 
Claes Wikner 
 
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 
Stefan redogjorde för Aikikais ekonomi. Läget är tillfredsställande, även om 40-årsjubiléet 
innebar en viss förlust. Dangradssubventionerna, vilka uppgår till betydande belopp, 
diskutera-des. Det konstaterades vidare att rutinerna för redovisning och kontroll av 
inkomsterna för dangraderingar behöver förbättras.  
 
4 § Dangraderingar 
En dangradering har just genomförts under dagen under ledning av Endo sensei. Sedan 
föregående möte har dangraderingar hållits i Stockholm (1 dec, Igarashi & Kobayashi sensei), 
i Malmö (16 dec, kommittén) samt i Jönköping (6 jan, kommittén). De närmast förestående 
graderingstillfällena är i Stockholm genom Kobayashi sensei den 6 april, i Brandbergen 
genom kommittén den 28 april, i Malmö genom kommittén preliminärt den 1 juni samt i 
Sundsvall den 16 juni (Shishiya sensei). Senare under sommaren planeras även 
dangraderingar i Stockholm och Uppsala. 
 
5 § Aikikais graderingsregler 
För att ge en bättre överblick och underlätta planering av graderingstillfällena, beslöts att 
införa bestämmelsen att den som vill anordna en dangradering ska ansöka om detta hos 
kommittén minst ett halvår i förväg. Kerstin formulerar ett info-blad om detta för Budo-
infot. I övrigt fortsätter Urban och Janne med den pågående revideringen av 
graderingsreglerna. 
Det noterades att Sundsvalls Budoklubb har skickat in ett graderingssystem, vilket 
godkändes. 
 
6 § Fukushidoin, shidoin, shihan  
Det noterades med stor tillfredsställelse att Jan Hermansson vid årsskiftet erhållit av Aikikai i 
Tokyo utnämnts till shihan. Kommittén gratulerar! 
 
7 § Information från övriga Aikikaikommittén 
Det traditionella Aikikailägret med dangraderingar hölls i Jönköping den 4-6 januari. Ett 
möte med hela Aikikaikommittén, dvs. inkl. graderingskommittén ska hållas i Nässjö 



söndagen den 10:e mars. 
8 § Information från aikidosektionens styrelse 
Kerstin informerade om sektionsstyrelsens arbete, vilket grovt beskriver går ut på att följa 
verksamhetsplanen. Styrelsen deltar i utvecklingen av förbundets centrala utbildningsplan. 
Det föreligger vissa problem med sektionens hemsida.  
 
9 § IAF 
Urban meddelade att planeringen för lägret och IAF-konferensen i Stockholm den 15 – 19 
augusti har satts igång.  
 
10 § Internationell representation  
Urban reser med Kobayashi sensei till Island i april. 
 
11 § Representation i Sverige 
Tillfällen till representation blir det vid de kommande lägren med Japanska shihan (se 4 §). 
Dessutom sker representation vid planerade besök av Minegishi sensei i Malmö och Tissier 
sensei i Stockholm. 
 
12 § Register och dokumentation 
Mötet beslöt att Claes i fortsättningen sköter såväl dangraderingsregistret som fukushidoin- 
och shidoinregistren. 
 
13 § Nästa möte och mötets avslutande 
 
Janne kallar till nästa möte. Mötet avslutades. 
 
 
Vid protokollet: Kerstin Fredbäck 
Justeras: Jan Nevelius  
 


