
Möte med Aikikais graderingskommitté 2002-06-09 (nr 2/02) 
 
Plats: Malmö. 
Tid: 15.00 
Närvarande: Jan Nevelius, sammankallande 
Urban Aldenklint 
Kerstin Fredbäck 
Stefan Stenudd 
Claes Wikner 
Ulf Evenås, adjungerad 
 
1 § Öppnande, dagordning 
Mötet öppnades. Jan Nevelius valdes till ordförande för mötet. Dagordningen fastställdes. 
 
2 § Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll (2002-02-16) genomgicks och godkändes. 
 
3 § Kommitténs sammansättning, adjungeringar 
Mötet beslöt att tills vidare adjungera Ulf Evenås till kommittén. Han hälsades hjärtligt väl-
kommen samtidigt som kommittén beklagade Saito senseis bortgång.  
 
4 § Dangraderingar 
De närmast förestående graderingstillfällena är i Sundsvall den 16 juni (Shishiya sensei), i 
Stockholm genom Igarashi sensei den 10 augusti och i Uppsala samma dag med Takemori 
sensei. Detta kan förhoppningsvis lösas genom att Urban och Kerstin är närvarande i Stock-
holm och Stefan och eventuellt någon till finns i Uppsala. Stefan tar även hand om nämnda 
gradering i Sundsvall.  
En ansökan om att anordna en dangradering med kommittén i Huddinge i december har 
inkommit. Mötet beslöt att anordna en gradering någonstans i Stockholmstrakten under 
senare delen av hösten. 
 
5 § Andra graderingssystem 
Ulf informerade om läget inom Iwama Ryu med anledning av Saito senseis bortgång. Olika 
alternativ för framtiden diskuterades. Enligt Ulfs bedömning har Iwama Ryus dangraderings-
system ingen status eller funktion utan Saito sensei. Det finns därför inte längre någon anled-
ning att tillämpa det i Sverige. Ulfs önskan är att istället att övergå till att tillämpa Aikikais 
system genom graderingskommittén. Däremot kommer givetvis även fortsättningsvis Iwama 
Ryu att tränas som aikidostil. 
 
6 § Fukushidoin, shidoin, shihan  
Till fukushidoin har idag (02-06-09) utsetts Magnus Ceder och Mia Lilja, båda från Vanadis 
Aikidoklubb, Peter Hällström, Iyasaka Aikidoklubb samt Jalal Assadollahzadeh, Amaterasu 
aikidoklubb. 
 
8 § Information från aikidosektionens styrelse 
Kerstin informerade kort om sektionsstyrelsens arbete, vilket grovt beskrivet går ut på att 
följa verksamhetsplanen. 



9 § IAF 
Urban meddelade att planeringen för lägret och IAF-konferensen i Stockholm den 15 – 19 
augusti är i full igång.  
 
10 § Internationell representation  
Urban kommer att resa till Frankrike i sommar och bl.a. träffa Tamura sensei. 
 
11 § Representation i Sverige 
Representation i Sverige kommer att ske vid de kommande lägren med japanska shihan (se 4 
och 9 §§).  
 
12 § Register och dokumentation 
Mötet beslöt att Claes köper programvara (Filemaker Pro) för registerföring. 
 
13 § Nästa möte och mötets avslutande 
 
Jan kallar till nästa möte. Mötet avslutades. 
 
Vid protokollet: Kerstin Fredbäck 
Justeras: Jan Nevelius 
 


