
  

 
 

 

 

 

 

Protokoll fört vid graderingskommitténs möte 
2012-10-25 (nr 3/2012) 
 
Plats och tid:  Restaurang Black & Brown, Hornsgatan, Stockholm. Kl: 17.30 

Närvarande:  Urban Aldenklint, sammankallande 
  Lars-Göran Andersson 
  Kerstin Fredbäck 
  Maria Mossberg  
  Leif Sunje, adjungerad. 
   

     
Öppnande, dagordning 
 
1.  Mötet öppnades. Urban valdes till ordförande för mötet och Kerstin till sekreterare. 

Dagordningen fastställdes. 
 
 

Rapporter, verksamhet, ekonomi,  
 
2.  Protokollet från föregående möte gicks igenom och godkändes efter ändringar i punk-
terna 5 och 10. 
 
3. Leif meddelade att styrelsens förslag till verksamhetsplan för graderingskommittén 
kommer att tillsändas oss för synpunkter före årets slut. 

Det förvarnades för att kommitténs ekonomiska resultat för 2012 kommer att bli 
negativt. 
 
 
Dangraderingar  
 

4.  Sedan föregående möte (12-09-05) har endast en dangradering genomförts – nämligen  
i Stockholm den 29 september (Iyasaka).  
   

5.      Följande dangraderingstillfällen är planerade: 
  Malmö, 3 november (Renshin Aikido Dojo Malmö, Shishiya) 
  Norrköping, 10 november 
   Stockholm, 10 november (Iyasaka) 
  Malmö, 8 december (Enighet) 
  Göteborg, 5 januari 2013 (Göteborgs Aikidoklubb) 
  Stockholm, 12 januari (Järfälla) 
  Växjö, 20 april (Sedokan Växjö IF) 
  Karlstad, 27 april (Karlstad Aikidoklubb). 
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6. Rekommendationer till högre grader (5 – 6 dan) diskuterades. Kommittén enades om 
ett förslag som ska skickas till Hombu Dojo. 
 
  
Utbildning 

 
7. Den senaste kursen för fukushidoin/shidoin har avhållits i Stockholm den 6 – 7 okto-
ber. Enligt uppgift verkade deltagarna nöjda. 

 
Internationellt 
 
8.  Internationella Aikidofederationen (IAF) hade kongress i Tokyo den 17-24 september. 
Från Sverige deltog bl.a. Leif, Stefan och Ulf. Svensk aikidos tidigare ordförande Jöran Fa-
gerlund blev omvald som revisor i IAF. 
  
 
Register och dokumentation mm 
 
8. Aikidoförbundets webbansvarige Per-Åke Wilhelmsson fick vid föregående möte 
uppdraget att utreda om det går att ordna ett webbaserat förfarande för anmälan om dangra-
deringstillfällen. Arbetet har framskridit och det kommer inom kort att bli möjligt för en 
arrangör att lämna uppgifter om en planerad dangradering. Dessutom kommer uppgifterna 
att skickas till graderingskommittén enligt ett bestämt formulär. 
 
9. Arbetet med att revidera kommitténs hemsida www.svenskaikido.se/gradering.asp 
pågår.  Mest aktuellt är att korrigera felaktigheter i reglerna. Huvudsakligen är det just nu 
Maria som arbetar.  
 
 

Nästa möte, mötets avslutande 
 
10. Nästa möte blir preliminärt dagen efter Aikidoförbundets årsstämma. Därmed av-
slutades mötet. 
 
 
 
Vid protokollet:     Justeras: 
 
 

......................................   ....................................…… 
Kerstin Fredbäck    Urban Aldenklint 

http://www.svenskaikido.se/gradering.asp

