PROTOKOLL
Graderingskommitténs sammanträde nummer 2019-1
Tid och plats:

Söndag 24 mars kl. 13.00-16.00 Hotel C, Vasaplan 7

Närvarande:

Maria Ahlström, ledamot
Urban Aldenklint, sammankallande
Lars-Göran Andersson, ledamot
Ulf Evenås, ledamot
Stefan Stenudd, ledamot
Leif Sunje, ledamot
Magnus Burman, förbundsordförande (adjungerad)

Förhinder:

Jan Nevelius, ledamot

1

Sammanträdets öppnande

Sammankallande Urban Aldenklint förklarade sammanträdet öppnat.

2

Protokollförare

Leif Sunje utsågs till protokollförare.

3

Justerare

Stefan Stenudd utsågs till justerare.

Ölandsgatan 42, 116 63 Stockholm
Tel: 08-714 88 70 | info@svenskaikido.se | svenskaikido.se

4

Adjungering

Förbundsordföranden Magnus Burman hälsades välkommen som styrelsens adjungerade till
kommitténs sammanträden.

5

Dagordning

Dagordningen fastställdes.

6

Föregående mötesprotokoll

Kommittén gick igenom föregående mötesprotokoll och lade det till handlingarna.

7
7.1

Rapporter
Rapport från förbundsordföranden

Magnus rapporterade att graderingskommitténs hittillsvarande ledamöter åter har utsetts. Magnus
rapporterade också att förbundsstyrelsen skulle välkomna att kommittén under verksamhetsåret
verkar för att föreslå en ledamot att fylla den vakanta platsen i graderingskommittén, samt att
kommittén bör begrunda den av förbundsstämman reviderade jämställdhetspolicyn.

7.2

Avstämning budget

Kommittén konstaterade den av förbundsstämman fastställda budgeten.

7.3

Avstämning verksamhetsplan

Kommittén gjorde en avstämning mot verksamhetsplanen. Utdrag av förbundets verksamhetsplan
följer nedan.

Verksamhetsplan 2019
"Nationell Shidoinnätverk
Svenska shidoins ansvarar för klubbgraderingar och kan medverka vid dangraderingar. Shidoins har
även ett ansvar för att hjälpa fram sina klubbmedlemmar till de högre graderna. Ett nätverk för de
svenska shidoins har länge diskuterats och förbundet kommer därför under 2019 anordna en
workshop för shidoins. Syftet med denna dag är att tillsammans diskutera behov, syfte och former för
ett nationellt shidoin-nätverk."
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"Graderingskommittén
Förbundsstyrelsen utser, i enlighet med Aikikais internationella reglemente, en graderingskommitté.
Under 2019 ska kommittén förutom sina ordinarie uppgifter:
• Utarbeta ett förslag på hur kommitténs sammansättning och uppdrag ska se ut framöver för att
säkra en fungerande och stabil graderingssituation i Sverige i enlighet med Stiftelsen Aikikais
regelverk.
• Fortsätta arbetet med digitalisering av rutiner och mallar
• Arbeta med jämställdhetsintegrering i graderingsfrågor
• Löpande utveckling av fukushidoin- och shidoinutbildningen. Inkl. säkerställa att fler i kommittén kan
hålla i utbildningen. Detta sker i samråd med utbildningsansvarig.
• Tillsammans med utbildningsansvarig anordna fukushidoin- och shidoinutbildning.
• Utvärdera och skapa ett sammanhang för fukushidoin och shidoin att verka i med syfte att skapa
nätverk och kunskapsöverföring mellan klubbar och föreningar i Sverige."

8
8.1

Dangraderingar
Dangraderingar genomförda

20180901 Yasuhiko Takemori (Hikari Aikidoklubb)
20181027 Urban Aldenklint (Iyasaka Aikidoklubb)
20181110 Ulf Evenås (IF Dojo Norrköping)
20181006 Ichiro Shishiya (Aikido Malmö Meiseikai IF)*
20181201 Stefan Stenudd (GAK Enighet)
20190209 Seishiro Endo (Vanadis Aikidoklubb)
*Avser dangraderingar vars administration ej hanteras genom graderingskommittén.

8.2

Dangraderingar kommande

20190330 Yasuo Kobayashi / Urban Aldenklint (Iyasaka Aikidoklubb)
20190413 Ulf Evenås (Karlstad Aikidoklubb)
20190504 Stefan Stenudd (Kristianstads Aikikai)
20190615 Ichiro Shishiya (Aikido Sundsvall Meiseikai IF)*
20190706 Ulf Evenås (Göteborgs Aikidoklubb)
20190728 Jan Nevelius (Vanadis Aikidoklubb)
20190810 Kazuo Igarashi / Urban Aldenklint (Iyasaka Aikidoklubb)
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20190907 Yasuhiko Takemori / Leif Sunje (Hikari Aikidoklubb)
20190928 Lars-Göran Andersson (Linköpings Budoklubb)
20191026 Urban Aldenklint (Iyasaka Aikidoklubb)
20191123 Ulf Evenås (Aikidoföreningen Riai Aikido Dojo)
20191130 Stefan Stenudd (GAK Enighet)
*Avser dangraderingar vars administration ej hanteras genom graderingskommittén.

9

Angående motionen på förbundsstämman

Graderingskommittén konstaterade på förbundsstämman ett behov av information som utrycktes i
motionens sju frågor. Kommittén ämnar att besvara frågorna utifrån sina kunskaper och presentera
svaren för aikidosverige.

10 Nationell shidoinworkshop
På uppdrag av styrelsen utsåg kommittén Stefan Stenudd och Maria Ahlström att ingå i den
arbetsgrupp som ska förbereda den nationella shidoinworkshopen.

11 Kommitténs framtid
Kommittén förde samtal om kriterier för tillsättande av nya kommittéledamöter och hur vi
säkerställer kompetensen på lång sikt i graderingskommittén.

12 Graderingskommitténs sammansättning
Graderingskommittén enades om ett förslag på ny ledamot till kommittén. Förslaget remitteras till
förbundsstyrelsen. Om förbundsstyrelsen ställer sig bakom förslaget har Urban i uppdrag att ta
kontakt med kandidaten.

13 Jämställdhetsintegrering i graderingsfrågor
Kommittén beslutade
att i enlighet med de nya jämställdhetsmålen rekommendera klubbarna att om möjligt båda könen
är representerade bland examinatorerna vid både kyu- och dangraderingar.
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14 Fukushidoin- och shidoinutbildningen
Kommittén bad Maria att sammanställa och rapportera sina synpunkter på hur kursen bör utformas i
framtiden.
Kommittén beslutade
att nästa utbildningstillfälle anordnas i Göteborg.
Kommittén utsåg Maria och Magnus att vara kursledare. Datum annonseras vid senare tillfälle.
15 Internationellt
Urban Aldenklint representerar graderingskommittén vid firandet av Igarashi-senseis 8 dan.
Leif Sunje deltar i styrelsemöte i IAF i Holland 23-24 juli.

16 Högre grader
Urban bereder frågan om högre grader inför kommande kommittésammanträde.

17 Administration
17.1 Blanketter
Kommittén diskuterade vägen fram rörande ifyllbara blanketter på förbundshemsidan och uppdrog åt
Leif att ta fram lösningar baserade på Hombus källfiler i excel istället för ifyllbara pdf-filer.

17.2 Graderingsrapportblankett
Kommittén beslutade att ta fram en enkel blankett för att underlätta rapportering av dangraderingar.
Kommittén uppdrog åt Leif att ta fram denna.

17.3 Posthanteringsproblem
Frågan om problem med postgång av diplom diskuterades åter igen. Noterades att noga följa Jans
riktlinjer att i fältet "Remarks" på blanketten coversheet skriva "Hedersutmärkelse" vilket Hombu
sedan märker försändelsen med för att minska risken för eventuella problem.

17.4 Registerhantering
Leif erbjöd sig att göra en sondering av open source databassystem som en möjlig framtidslösning för
registerhantering.
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17.5 Ärendehanteringssystem och arkivering
Kommittén diskuterade digitala hjälpmedel i kommitténs arbete. Kommittén uppdrog åt Leif att
förenkla strukturen i kommitténs Dropbox samt att pröva att använda Trello som
ärendehanteringssystem.

18 Övriga frågor
Inga övriga frågor.

19 Nästa möte
Nästa möte hålls söndagen 2019-08-25 kl.12-16 i Malmö.

20 Mötets avslutande
Sammankallande Urban Aldenklint förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

………………………………………

………………………….…………………

Leif Sunje

Stefan Stenudd
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