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PROTOKOLL 

Graderingskommitténs sammanträde nummer 2017-2 

Tid och plats: Torsdag 24 augusti kl. 17.00-23.00 Förbundskansliet, Ölandsgatan 42 

Närvarande: Maria Ahlström, ledamot 
Urban Aldenklint, sammankallande 
Ulf Evenås, ledamot 
Jan Nevelius, ledamot 
Leif Sunje, ledamot 

Förhinder: Lars-Göran Andersson, ledamot 
Stefan Stenudd, ledamot 

1 Sammanträdets öppnande 

Sammankallande Urban Aldenklint förklarade sammanträdet öppnat. 

2 Protokollförare 

Leif Sunje utsågs till protokollförare. 

3 Justerare 

Urban Aldenklint utsågs till justerare. 

4 Dagordning 

Dagordningen fastställdes. 

5 Föregående mötesprotokoll 

Kommittén gick igenom föregående mötesprotokoll och lade det till handlingarna. 
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6 Rapporter 

6.1 Ekonomi 

Ingen rapport förelåg. 

 

6.2 Verksamhetsplan 

Bordlades. 

 

6.3 Dangraderingar genomförda 

20170408 Ulf Evenås (Karlstad Aikidoklubb) 

20170603 Lars-Göran Andersson (Torsby Aikidoklubb) 

20170617 Ichiro Shishiya (Sundsvalls Budoklubb)* 

20170708 Ulf Evenås (Göteborgs Aikidoklubb) 

20170729 Jan Nevelius (Vanadis Aikidoklubb) 

20170805 Kazuo Igarashi (Iyasaka Aikidoklubb) 

20170812 Lars-Göran Andersson (Lars-Göran Andersson) 

*Avser dangraderingar vars administration ej hanteras genom graderingskommittén. 

 

6.4 Dangraderingar kommande 

20170902 Yasuhiko Takemori (Hikari Aikidoklubb) 

20171014 Urban Aldenklint (Iyasaka Aikidoklubb) 

20171021 Ichiro Shishiya (Aikido Malmö Meiseikai Idrottsförening)* 

20171126 Ulf Evenås (Riai Aikido Dojo) 

20171202 Stefan Stenudd (GAK Enighet) 

20171209 Lars-Göran Andersson (Mifune Aikido Örebro) 

20180107 Ulf Evenås (Göteborgs Aikidoklubb) 

20180113 Jan Nevelius (Järfälla Aikidoklubb) 

20180210 Seishiro Endo (Vanadis Aikidoklubb) 

20180421 Ulf Evenås (Karlstad Aikidoklubb) 
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*Avser dangraderingar vars administration ej hanteras genom graderingskommittén. 

 

6.5 Rapport - Norge 

Leif Sunje rapporterade om förbundets representation i samband med Norsk aikidos jubileum. 

 

 

7 Dangraderingsavgifter  

Med anledning av yenkursens utveckling sedan senast dangraderingsavgifterna fastställdes har Leif 
Sunje utarbetat ett förslag till nya avgifter. 

Kommittén upprepar att modellen med att ta ut en relativt högre avgift på lägre grader för att 
subventionera högre är även fortsättningsvis viktig och utgör ett värde för förbundets medlemmar. 

Kommittén konstaterar att det tillkommit en utökad administrativ hantering som innefattar 
förhandskontroll mot tidigare examinator, organisation och Hombu i fallet med graderingsdeltagare 
från andra organisationer. Bank- och portoavgifter ska också täckas. Således ska överskott också 
täcka detta. 

Kommittén beslutade: 
att fastställa nya avgifter för dangradering enligt bilden nedan. 

 

 

 

8 Utbildningsplan för fukushidoin och shidoin 

Kommittén betraktade Marias Ahlströms förslag och gav tankar och medskick till fortsatt 
konceptutvecklande såsom: 
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- Ideer om innehåll och informationsflöde 

- Informationsträffar med förutbestämd regelbundenhet 

- Grupper på sociala media för kunskapsdelning och samverkan 

 

9 Graderingskommittésammansättning 

Kommittén har utverkat ett förslag att föreslå förbundsstyrelsen om ny ledamot av 
graderingskommittén. 

 

10 Adjungering 

För att underlätta förståelse och kommunikation välkomnar kommittén att förbundsstyrelsen inom 
sig utser en representant som kan adjungeras till kommitténs sammanträden.  

 

11 Högre grader 

Rutiner samt kandidater för högre grader diskuterades. Uppdras åt Urban Aldenklint att hålla i 
handläggningen.  

 

12 Fukushidoin- och Shidoinutbildning 

Kommittén konstaterar att datumet för det kommande utbildningstillfället är 18-19 november.  

Kommittén utser Stefan Stenudd och Urban Aldenklint till utbildare för detta tillfälle. 

Kommittén uttrycker sin ambition att samtliga kommittéledamöter ska kunna agera utbildare på 
kursen.  

Uppdras åt Urban Aldenklint att kontrollera vilka budgetmöjligheter som finns med anledning av att 
kommittén vill säkerställa att Maria Ahlström deltar vid kommande utbildningstillfället så att hon i 
framtiden kan ta en aktiv roll som utbildare. 

Kommittén konstaterar att Jan Nevelius har sammanställt ett kapitel om etikett att införa i 
utbildningsmaterialet. 

 

13 Diskussion om internationella frågor 

Nästa år fyller Igarashi-dojo 35 år samt Kobayashi-dojo 50 år. Graderingskommittén föreslår 
förbundsstyrelsen att Urban Aldenklint representerar förbundet vid dessa begivenheter. 

Uppdras åt Urban Aldenklint att framställa förslaget till förbundsstyrelsen. 
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14 Nästa möte 

18 mars söndag kl.13. 

 

15 Mötets avslutande 

Sammankallande Urban Aldenklint förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

………………………………………  ………………………….………………… 

Leif Sunje    Urban Aldenklint 

 



 

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

PROTOKOLL 

Graderingskommitténs sammanträde nummer 2017-1 

Tid och plats: Söndag 26 mars kl. 13.00-17.00 Hotel C Stockholm, Vasaplan 4 

Närvarande: Ulf Evenås, ledamot 
Urban Aldenklint, sammankallande 
Jan Nevelius, ledamot 
Lars-Göran Andersson, ledamot 
Leif Sunje, ledamot 
Katarina Gullberg, förbundsordförande (observatör) 

Förhinder: Stefan Stenudd, ledamot 
Maria Ahlström, ledamot 
 

 

1 Sammanträdets öppnande 

Sammankallande Urban Aldenklint förklarade sammanträdet öppnat. 

 

2 Protokollförare 

Leif Sunje utsågs till protokollförare. 

 

3 Justerare 

Urban Aldenklint utsågs till justerare. 

 

4 Dagordning 

Dagordningen fastställdes. 
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5 Föregående mötesprotokoll 

Kommittén gick igenom föregående mötesprotokoll och lade det till handlingarna. 

 

6 Rapporter 

6.1 Ekonomi 

Kommittén tittade på 2016 års utfall och 2017 års budget. 

Noterades att Stiftelsen Aikikai har ändrat 'Aikikai Initial Enrollment Fee' från 4000 Yen till 8000 Yen. 
Därtill noterades att yen-kursen har stigit. 

Uppdrogs åt Leif Sunje att ta fram ett förslag till ny avgiftstariff för dangrader. 

 

6.2 Verksamhetsplan 

Kommittén gick igenom verksamhetsplanen. 

Uppdrogs åt Leif Sunje att tillsammans med Stefan Stenudd arbeta fram ett förslag till reviderade 
graderingsregler. 

Noterades att datum för nästa Fukushidoin- och Shidoinkurs är 18-19 november.  
Uppdrogs åt Jan Nevelius att komplettera utbildningsmaterialet med etikettaspekter. 

Diskuterades det fortsatta arbetet med sammanhang för fukushidoin och shidoin och ser fram emot 
Maria Ahlströms utredning. 

 

6.3 Dangraderingar genomförda 

20160925 Lars-Göran Andersson (Ukehashi Aikidoklubb) 

20161022 Urban Aldenklint (Iyasaka Aikidoklubb) 

20161022 Ichiro Shishiya (Renshin Aikido Dojo)* 

20161113 Ulf Evenås (IF Dojo Norrköping) 

20161126 Jan Nevelius (Riai Aikido Dojo) 

20161203 Stefan Stenudd (GAK Enighet) 

20161210 Lars-Göran Andersson (Mifune Aikido Örebro) 

20170114 Jan Nevelius (Järfälla Aikidoklubb) 

20170211 Seishiro Endo (Vanadis Aikidoklubb) 

20170218 Lars-Göran Andersson (Stockholms Aikidoklubb) 

20170311 Yasuo Kobayashi (Iyasaka Aikidoklubb) 

*Avser dangraderingar vars administration ej hanteras genom graderingskommittén. 
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6.4 Dangraderingar kommande 

20170408 Ulf Evenås (Karlstad Aikidoklubb) 

20170603 Lars-Göran Andersson (Torsby Aikidoklubb) 

20170610 Jan Nevelius (KFUK-KFUM Uppsala Aikidoklubb) 

201706?? Ichiro Shishiya (Sundsvalls Budoklubb)* 

20170708 Ulf Evenås (Göteborgs Aikidoklubb) 

20170729 Jan Nevelius (Vanadis Aikidoklubb) 

20170805 Kazuo Igarashi (Iyasaka Aikidoklubb) 

20170812 Lars-Göran Andersson (Lars-Göran Andersson) 

20170902 Yasuhiko Takemori (Hikari Aikidoklubb) 

20171014 Urban Aldenklint (Iyasaka Aikidoklubb) 

201711?? Ulf Evenås (IF Dojo Norrköping) 

20171202 Stefan Stenudd (GAK Enighet) 

20180107 Ulf Evenås (Göteborgs Aikidoklubb) 

20180113 Jan Nevelius (Järfälla Aikidoklubb) 

*Avser dangraderingar vars administration ej hanteras genom graderingskommittén. 

 

6.5 IAF-kongressen 2016 

En muntlig rapport avlades om IAF-kongressen av Leif Sunje, Urban Aldenklint och Ulf Evenås. 

 

6.6 55-årsjubileet 

Kommittén reflekterade över jubileet. 

 

6.7 Möte mellan förbundsordförande och Aikikai 

Leif Sunje redogjorde för sitt möte som förbundsordförande med Stiftelsen Aikikais internationella 
representant Tani. 
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7 Diskussion om genomförda graderingar 

Kommittén påminde sig om behovet att rapportera Aikikai Membership number till registeransvarig 
Maria Ahlström. 

 

8 Graderingskommittésammansättning 

Kommittén förde en fortsatt och fördjupad diskussion om sin sammansättning. 

 

9 Diskussion om internationella frågor 

Noterades att Seishiro Endos Saku dojo har 25-årsjubileum i år.  

Kommittén föreslår förbundsstyrelsen att Jan Nevelius utses att representera Svenska 
Aikidoförbundet i samband med detta jubileum. 

Urban Aldenklint rapporterade om läget i Finland. 

 

10 Hemsidan 

Kommittén reflekterade över hemsidan. 

 

11 Högre grader (planering) 

Med anledning av Stiftelsen Aikikais förändring av sitt schema för ansökningar om högre grader var 
kommittén ense om behovet att justera Graderingsreglerna på punkten 3.5.4. 

 

12 Fukushidoin- och shidoinutbildning (planering samt utveckling) 

Se 6.2 ovan. 

 

13 Etikett 

Se 6.2 ovan. 

 

14 Nästa möte 

Torsdagen den 24 augusti kl.17-23 i Stockholm. 
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15 Mötets avslutande 

Sammankallande Urban Aldenklint förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

………………………………………  ………………………….………………… 

Leif Sunje    Urban Aldenklint 
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 AIKIDOFÖRBUNDET 
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 www.svenskaikido.se info@svenskaikido.se 

PROTOKOLL 
Graderingskommitténs Sammanträde 2016–2 
 

Tid och plats: Onsdag 7 september 2016 kl. 17.00–23.00, Nordic C Hotel, Stockholm 

Närvarande: Lars-Göran Andersson, ledamot 
Leif Sunje, ledamot 
Maria Ahlström, ledamot 
Jan Nevelius, ledamot 
Urban Aldenklint, sammankallande 

Anmält förhinder: Stefan Stenudd, ledamot 
Ulf Evenås, ledamot 

 

1 Sammanträdets öppnande 
Sammankallande Urban Aldenklint förklarade sammanträdet öppnat. 

 

2 Protokollförare 
Graderingskommittén beslutade 
att till protokollförare för sammanträdet utse Leif Sunje. 

 

3 Justerare 
Graderingskommittén beslutade 
att till justerare utse sammankallande Urban Aldenklint. 

 

4 Dagordning 
Graderingskommittén fastställde dagordningen. 

 

5 Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 

 

6 Graderingskommittésammansättning 
Diskuterades möjliga nya kandidater. 
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7 Rapporter 
7.1 Ekonomi 

Bordlades. 

 

6.1 Verksamhetsplan 

Avstämning relativt verksamhetsplanen genomfördes. 

 

7.2 Dangraderingar genomförda 

20160402 Yasuo Kobayashi (Iyasaka Aikidoklubb) 

20160402 Lars-Göran Andersson (Linköpings Budoklubb) 

20160423 Ulf Evenås (Karlstad Aikidoklubb) 

20160504 Stefan Stenudd (Lunds Aikidoklubb) 

20160611 Jan Nevelius (KFUK KFUM Uppsala Aikidoklubb) 

20160617-18 Ichiro Shishiya (Aikido Sundsvall Meiseikai)* 

20160708 Ulf Evenås (Göteborgs Aikidoklubb) 

20160731 Jan Nevelius (Vanadis Aikidoklubb) 

20160806 Kazuo Igarashi (Iyasaka Aikidoklubb) 

20160903 Yasuhiko Takemori (Hikari Aikidoklubb) 
*Avser dangraderingar vars administration ej hanteras genom graderingskommittén. 

 

6.3 Dangraderingar kommande 

20160925 Lars-Göran Andersson (Ukehashi Aikidoklubb) 

20161022 Urban Aldenklint (Iyasaka Aikidoklubb) 

20161022 Ichiro Shishiya (Renshin Aikido Dojo) 

20161113 Ulf Evenås (IF Dojo Norrköping) 

20161126 Ulf Evenås (Riai Aikido Dojo) 

20161203 Stefan Stenudd (GAK Enighet) 

20161210 Lars-Göran Andersson (Mifune Aikido Örebro) 

20170114 Jan Nevelius (Järfälla Aikidoklubb) 

20170211 Seishiro Endo (Vanadis Aikidoklubb) 

20170218 Lars-Göran Andersson (Stockholms Aikidoklubb) 

20170311 Yasuo Kobayashi (Iyasaka Aikidoklubb) 

20170422 Ulf Evenås (Karlstad Aikidoklubb) 

20170729 Jan Nevelius (Vanadis Aikidoklubb) 

20170805 Kazuo Igarashi (Iyasaka Aikidoklubb) 
*Avser dangraderingar vars administration ej hanteras genom graderingskommittén. 
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8 Diskussion om genomförda dangraderingar 
Graderingskommittén förde en diskussion om utfallet av de genomförda dangraderingarna. 

 

9 Diskussion om internationella frågor 
Graderingskommittén förde en diskussion om internationella relationer visavi Hombu. 

 

10 Hemsidan 
Diskuterades möjlighet att illustrera och förklara formuleringarna på dan-diplomen. 

Graderingskommittén beslutade: 
- att återinföra bilden med dan-diplom och kommentarer. 

 

11 Högre grader 
Rutiner samt kandidater för högre grader diskuterades. Noterades den av Hombu utskickade 
uppdaterade tidplanen som sätter Hombus deadline till 31 oktober. Uppdras åt Urban 
Aldenklint att hålla i handläggningen. 

 

12 IAF-kongressen 2016 
Noterades att förbundsstyrelsen utsett förbundssekreterare Ulrika Öberg att ingå i Svenska 
Aikidoförbundets delegation till IAF-kongressen istället för Maria Ahlström som fått förhinder. 

Noterades att Svenska Aikidoförbundet nominerat Leif Sunje till posten som ordförande för 
IAF. 

 

13 55-årsjubileet 
Diskuterades graderingskommitténs representerande med Dojo-Cho i samband med 55-
årsjubileet. 

 

14 Fukushidoin- och shidoinutbildning 
Noterades att nästa utbildningstillfälle är 29-30 oktober. 

Noterades att Maria Ahlström arbetar vidare med utveckling av utbildning och sammanhang 
för fukushidoin och shidoin. 
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15 Nästa möte 
Tidpunkt för nästa sammanträde fastställs till 26 mars kl.13-17. Uppdras åt Leif Sunje att 
undersöka konferenslokal. 

 

16 Mötets avslutande 
Sammankallande förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

 

………………………………….  …………………………………. 

Leif Sunje    Urban Aldenklint 
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PROTOKOLL 
Graderingskommitténs Sammanträde 2016–1 
 

Tid och plats: Söndag 20 mars 2016 kl. 13.00–17.00, Nordic C Hotel, Stockholm 

Närvarande: Lars-Göran Andersson, ledamot 
Ulf Evenås, ledamot 
Stefan Stenudd, ledamot 
Leif Sunje, ledamot 
Maria Ahlström, ledamot 
Urban Aldenklint, sammankallande 

Anmält förhinder: Jan Nevelius 

 

1 Sammanträdets öppnande 
Sammankallande Urban Aldenklint förklarade sammanträdet öppnat. 

 

2 Protokollförare 
Graderingskommittén beslutade 
att till protokollförare för sammanträdet utse Leif Sunje. 

 

3 Justerare 
Graderingskommittén beslutade 
att till justerare utse sammankallande Urban Aldenklint. 

 

4 Dagordning 
Graderingskommittén fastställde dagordningen. 

 

5 Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 

 

6 Rapporter 
6.1 Ekonomi 

Konstaterades den av stämman fastställda budgeten för graderingskommittén. 
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6.1 Verksamhetsplan 

Den av stämman fastställda verksamhetsplanen för graderingskommittén gicks igenom. 

 

6.2 Dangraderingar genomförda 

20150411 Christian Tissier (Vanadis Aikidoklubb) 

20150425 Ulf Evenås (Karlstad Aikidoklubb) 

20150530 Jan Nevelius (KFUK KFUM Uppsala Aikidoklubb) 

20150613 Ichiro Shishiya (Sundsvalls Budoklubb)* 

20150703 Ulf Evenås (Göteborgs Aikidoklubb) 

20150726 Jan Nevelius (Vanadis Aikidoklubb) 

20150801 Yasuo Kobayashi (Iyasaka Aikidoklubb) 

20151031 Ichiro Shishiya (Renshin Aikido Dojo Malmö)* 

20151107 Urban Aldenklint (Iyasaka Aikidoklubb) 

20151107 Ulf Evenås (IF Dojo Norrköping) 

20151108 Jan Nevelius (Riai Aikido Dojo) 

20151205 Stefan Stenudd (GAK Enighet) 

20160105 Ulf Evenås (Göteborgs Aikidoklubb) 

20160109 Jan Nevelius (Järfälla Aikidoklubb) 

20160213 Seishiro Endo (Vanadis Aikidoklubb) 
*Avser dangraderingar vars administration ej hanteras genom graderingskommittén. 

 

6.3 Dangraderingar kommande 

20160402 Yasuo Kobayashi (Iyasaka Aikidoklubb) 

20160402 Lars-Göran Andersson (Linköpings Budoklubb) 

20160423 Ulf Evenås (Karlstad Aikidoklubb) 

20160504 Stefan Stenudd (Lunds Aikidoklubb) 

20160611 Jan Nevelius (KFUK KFUM Uppsala Aikidoklubb) 

20160617-18 Ichiro Shishiya (Aikido Sundsvall Meiseikai)* 

20160708 Ulf Evenås (Göteborgs Aikidoklubb) 

20160731 Jan Nevelius (Vanadis Aikidoklubb) 

20160806 Kazuo Igarashi (Iyasaka Aikidoklubb) 

20160903 Yasuhiko Takemori (Hikari Aikidoklubb) 

20161022 Urban Aldenklint (Iyasaka Aikidoklubb) 

20161203 Stefan Stenudd (GAK Enighet) 
*Avser dangraderingar vars administration ej hanteras genom graderingskommittén. 



 SVENSKA    
 AIKIDOFÖRBUNDET 
 

Graderingskommitténs sammanträde 2016–1   Sida 3 av 4 

7 Diskussion om genomförda dangraderingar 
Graderingskommittén förde en diskussion om utfallet av de genomförda dangraderingarna. 

 

8 Diskussion om internationella frågor 
Graderingskommittén förde en diskussion om internationella relationer visavi Hombu. 

 

9 Rapport om blanketter 
Leif Sunje rapporterade om de senaste uppdateringarna kring blanketterna på hemsidan. 
Uppdrogs åt Leif att göra några smärre justeringar. 

 

10 Graderingsregler 
Graderingskommittén diskuterade de nuvarande reglerna. Uppdrogs åt Stefan Stenudd och 
Leif Sunje att se över reglerna relativt Hombus riktlinjer. 

 

11 IAF-kongressen 2016 
Graderingskommittén diskuterade förbundets representation vid den kommande IAF-
kongressen 2016 i Takasaki. Graderingskommittén beslutade 
att till förbundsstyrelsen föreslå att Sveriges delegation till IAF-kongressen utgörs av Leif 
Sunje, Urban Aldenklint och Maria Ahlström. 

 

12 Utnämningar 
Vad gäller utnämningar till fukushidoin och shidoin hänvisas fortsättningsvis till 
graderingsregistret. 

 

13 Aikikai Membership No 
Graderingskommittén beslutade 
att hädanefter säkerställa registrering av Aikikai Membership No. i graderingsregistret, 
att lägga till "Aikikai Membership No." på alla svenska dan-, fukushidoin- och shidoin-
ansökningsblanketter. 

 

14 Fukushidoin- och shidoinutbildning 
8.1 Datum 

Graderingskommittén diskuterade datum för nästa utbildningstillfälle. 
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8.2 Fortsatt förädlande av kursen 

Noterades att kursledarna och Åsa Bergström fortsätter arbetet med att förbättra kursen. 

 

15 Representation vid begivenheter 
Graderingskommittén föreslår förbundsstyrelsen att utse Urban Aldenklint att representera 
förbundet vid Igarashis och Kobayashis respektive jubileer under 2016. 

 

16 Utveckling av utbildning kring och fukushidoin och shidoin 
Maria Ahlström presenterade sitt utkast till utveckling av utbildning för fukushidoin och shidoin 
likväl som nätverkande som strukturellt medel för vidare utveckling. Uppdrogs åt Maria att 
fortsätta detta arbete. 

 

17 Nästa möte 
Tidpunkt för nästa sammanträde fastställs till 7 september kl.17-23. Uppdras åt Leif Sunje att 
undersöka konferenslokal. 

 

18 Mötets avslutande 
Sammankallande förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

 

………………………………….  …………………………………. 

Leif Sunje    Urban Aldenklint 
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PROTOKOLL per capsulam 
Graderingskommittén, Svenska Aikidoförbundet 

Datum:   Söndag 10 maj, 2015 

I beslutet deltagande ledamöter: Lars-Göran Andersson, ledamot 
Ulf Evenås, ledamot 
Jan Nevelius, ledamot 
Stefan Stenudd, ledamot 
Leif Sunje, ledamot 
Maria Mossberg, ledamot 
Urban Aldenklint, sammankallande 

 

Fråga om signering av Hombus dan-gradsansökningsblankett 
Enligt graderingsreglernas kapitel 3.2 punkt 5 har graderingskommittén att avgöra vem som 
signerar Stiftelsen Aikikais ansökningsblankett för dangradering i fältet examinator. 

Graderingskommittén beslutade 
att medge att nedan nämnda ledamöter i kommittén kan signera blanketten i fråga: 

Jan Hermansson, 
Ulf Evenås, 
Stefan Stenudd, 
Urban Aldenklint, 
Jan Nevelius, samt 
Lars-Göran Andersson 

att medge att nedan nämnda utländska instruktörer kan signera blanketten i fråga: 

Yasuo Kobayashi, 
Seishiro Endo, 
Kazuo Igarashi, 
Christian Tissier, 
Yasuhiko Takemori, och 
Ichiro Shishiya. 

 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

____________________________  ____________________________ 

Urban Aldenklint   Ulf Evenås 
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PROTOKOLL 
Graderingskommitténs Sammanträde 2015–1 
 

Tid och plats: Söndag 29 mars 2015 kl. 12.00–15.00, Svenska Budo & 
Kampsportsförbundets kansli, Stockholm 

Närvarande: Lars-Göran Andersson, ledamot 
Ulf Evenås, ledamot 
Jan Nevelius, ledamot 
Stefan Stenudd, ledamot 
Leif Sunje, ledamot 
Maria Mossberg, ledamot 
Urban Aldenklint, sammankallande 

 

1 Sammanträdets öppnande 
Sammankallande Urban Aldenklint förklarade sammanträdet öppnat. 

 

2 Sekreterare 
Graderingskommittén beslutade 
att till protokollförare för sammanträdet utse Leif Sunje. 

 

3 Justerare 
Graderingskommittén beslutade 
att till justerare utse sammankallande Urban Aldenklint. 

 

4 Dagordning 
Graderingskommittén fastställde dagordningen. 

 

5 Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 

 

6 Rapporter 
6.1 Ekonomi 
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Konstaterades den av stämman fastställda budgeten för graderingskommittén. 

 

6.1 Verksamhetsplan 

Den av stämman fastställda verksamhetsplanen för graderingskommittén gicks igenom. 

 

6.2 Dangraderingar genomförda 

20140830 Takemori-sensei (Hikari Aikidoklubb) 

20141108 Urban Aldenklint (Iyasaka Aikidoklubb) 

20141206 Stefan Stenudd (GAK Enighet) 

20141207 Lars-Göran Andersson (Riai Aikido Dojo) 

20150110 Jan Nevelius (Järfälla Aikidoklubb) 

20150124 Jan Nevelius (Aikido Dojo Vallentuna)(Linder, Alström, Wallvide) 

20150328 Igarashi-sensei (Iyasaka Aikidoklubb) 

 

6.3 Dangraderingar kommande 

20150411 Christian Tissier (Vanadis Aikidoklubb) 

20150425 Ulf Evenås (Karlstad Aikidoklubb) 

20150530 Jan Nevelius (KFUK KFUM Uppsala Aikidoklubb) 

20150703 Ulf Evenås (Göteborgs Aikidoklubb) 

20150726 Jan Nevelius (Vanadis Aikidoklubb) 

 

7 Diskussion om genomförda dangraderingar 
Graderingskommittén förde en diskussion om utfallet av de genomförda dangraderingarna. 

 

8 Graderingsregler 
Förslaget till reviderade graderingsregler föredrogs. 

Graderingskommittén beslutade 
att fastställa sitt förslag till förbundsstyrelsen till reviderade graderingsregler. 

 

9 Fukushidoin och Shidoin-utbildning 
8.1 Datum 

Graderingskommittén fastställde datum för nästa utbildning för fukushidoin och shidoin till 10-
11 oktober. 
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8.2 Tankar om fukushidoin- och shidoin 

Diskuterades tankar om fukushidoin och shidoin. 

Uppdrogs åt Maria Ahlström att utarbeta ett förslag till vidareutveckling av strukturen kring 
fukushidoin och shidoin. 

 

8.3 Kursutvärdering 

Uppdrogs åt Maria Ahlström att inkomma med ett förslag till rutiner för utvärdering. 
Graderingskommittén inväntar fyllnadsinformation kring den innevarande utvärderingen. 

 

10 Utbildning/film om anpassningar för barn 
Graderingskommittén är överens om att det är en bra metod att använda film och youtube som 
medel och kanal för att sprida kunskaper om de anpassningar av barntekniker som omtalas i 
dokumentet ”Rekommendationer för graderingsregler och träning för barn och ungdomar” och 
därmed öka säkerheten för barn i träning. 

Uppdrogs åt Urban Aldenklint att i samråd med utbildningsansvarig ta fram en film som svarar 
mot behovet. 

 

11 Om Yudansha book 
Graderingskommittén beslutade 
att hädanefter endast acceptera yudansha book där bärarens foto är isatt. 

 

12 Om språkbruk i samband med rekommendationsansökningar 
Noteras skillnaden mellan ’request a recommendation’ och ’recommend’ och konsekvenserna 
av deras respektive användning. 

 

13 Hantering av blanketter 
Graderingskommittén beslutade  
att i enlighet med Hombus krav hädanefter alltid avkräva angivelse av antal träningsdagar vid 
dangradsansökan, samt 
att som princip alltid returnera otillräckligt ifyllda blanketter för komplettering. 

 

14 Finland Aikikai 45 år 
Graderingskommittén noterar att förbundet kommer att representeras av förbundsordförande i 
samband med Finland Aikikais 45-årsjubileum. 
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15 Nästa möte 
Tidpunkt för nästa sammanträde diskuterades. Fastställs per epost. 

 

16 Mötets avslutande 
Sammankallande förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

 

………………………………….  …………………………………. 

Leif Sunje    Urban Aldenklint 



  

   
 

 

 

 

 

PROTOKOLL  
Graderingskommitténs sammanträde 2014-08-24  
(nr 2/2014) 
 
Plats och tid:  Hotell Scandic Crown, Göteborg. Kl: 13.30 
Närvarande:  Urban Aldenklint, sammankallande 
  Lars-Göran Andersson 
  Ulf Evenås 
  Kerstin Fredbäck 
  Maria Mossberg 
  Jan Nevelius 
  Leif Sunje 
 
     

Öppnande, dagordning 
 

1.  Mötet öppnades. Urban valdes till ordförande och Kerstin till sekreterare. Dagord-
ningen fastställdes. 
 
 

Rapporter och ekonomi 
 
2. Leif meddelade att det fortfarande är svårt för kassören att följa upp konteringen 
från kansliet. Det blir fördröjningar och över huvud taget oordning. 
 
 

Verksamhetsplanen 
 
3. Ifråga om verksamhetsplanen för 2014 konstaterades att arbetet med kommitténs 
hemsida fortskrider. 
 
 

Dangraderingar  
 
4. Sedan föregående möte (14-03-23) har dangraderingar genomförts enligt följande:  

Stockholm, 12 april (Iyasaka Aikidoklubb, Kobayashi sensei) 
Karlstad, 26 april (Karlstad Aikidoklubb) 
Lund, 26 april (Lunds Aikidoklubb) 
Kristianstad, 3 maj (Kristianstads Aikikai) 
Stockholm, 25 maj (Stockholms Aikidoklubb) 

  Stockholm, 2 augusti (Iyasaka Aikidoklubb, Igarashi sensei). 
 
5. Följande dangraderingstillfällen är planerade: 

Stockholm, 30 augusti (Hikari Aikidoklubb, Takemori-sensei) 
Borlänge, 27 september (Borlänge Aikidoklubb) 
Stockholm, 8 november (Iyasaka Aikidoklubb, Hiroaki sensei) 
Norrköping, 8 november (IF Dojo Norrköping) 
Växjö, 8 november, (Sedokan Växjö IF m fl) 
Malmö,  6 december (GAK Enighet Aikido) 
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Järfälla, 10 januari (Järfälla Aikidoklubb).  
 Se även www.svenskaikido.se/kalendarium.asp?lista=grad. 
5. Förslag till rekommendationer till högre grader (5 – 7 dan) diskuterades. Frågan om 7 
dan överlämnades till styrelsen för vidare hantering. Vid diskussionen om den senare gra-
den deltog inte Stefan och Urban.   
 
 

Aikikais graderingsregler mm 
  
7. Kraven på examinatorer vid dangraderingar diskuterades på förekommen anled-
ning. Mötets allmänna åsikt var att minst en ledamot av kommittén skall vara närvarande 
vid alla graderingar. Regeln om examinatorer (3.2 pkt 2, s 4) beslöts därför i fortsättning-
en ha följande lydelse:  
 ”Minst två examinatorer ska vara svenska shidoin eller shihan, varav minst en ska 
vara ledamot i graderingskommittén. Undantag från det sistnämnda kan göras efter be-
slut av graderingskommittén.” 
 Mötet var beslöt att även göra vissa smärre ändringar i reglerna enligt följande:  
3.3 pkt 5 (s 5), 3.5 pkt 5 och 9 (s 6). Stefan och Leif uppdrogs att utforma den exakta or-
dalydelsen.  
 Besluten hänvisades till styrelsen för fastställande. 
  
8. Leif presenterade ett förslag till nya dangraderingsavgifter. Förslaget innebär att 
avgifterna genomgående sänks i förhållande till styrelsens höjning 2013.  Avsikten är 
också att underlätta framtida revideringar genom att dessa varje år förbereds i god tid. 
Förslaget antogs och beslöts gälla fr.o.m. årsskiftet.  
 Beslutet hänvisades till styrelsen för fastställande. 
 
9. Det rapporterades att det fortfarande är problem med rutinerna för pappershante-
ringen vid dangraderingar. Det gäller främst fakturaunderlagen. 
 
 
Fukushidoin, shidoin, shihan 
 
10. Sedan föregående möte (14-03-23) har Christian Jansson, Karlstad Aikidoklubb, 
utsetts till fukushidoin.  
  
11. Sedan föregående möte (14-03-23) har Torbjörn Johansson, Aikido Academy Norr-
köping IF, utsetts till shidoin. 
  
 

Utbildning 
 
12. Nästa kurs för fukushidoin & shidoin äger rum i Stockolm 18 – 19 oktober 2014.  
 Det befanns vara lämpligt att det nya graderingssystemet för barn och ungdom i 
fortsättningen behandlas på dessa kurser.  
 Urban uppdras att tillsammans med Åsa i styrelsen och kansliet utreda om den 
praktiska delen kan samordnas med förbundets barninstruktörskurser. 
 
 

Internationellt 
 
13. Leif rapporterade om planerna att bjuda in Waka sensei till aikidons 55-årsjubileum 
2016. Han är dock en upptagen person och planen är ännu osäker. 
 
14. Stefan meddelade att IAF har styrelsesammanträde (Directing Committee) i Rumä-
nien 11 – 14 september. 

http://www.svenskaikido.se/kalendarium.asp?lista=grad
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Nästa möte, mötets avslutande 
 
15. Tid och plats för ett nytt möte bestämdes till dagen efter årsstämman 2015. Om det 
visar sig finnas behov för ytterligare ett möte före nyår, kallar Urban till detta.  
 Mötet avslutades. 
 
 
 
Vid protokollet:     Justeras: 
 
 
....................................……....   ....................................……..…… 
Kerstin Fredbäck    Urban Aldenklint 



  

   
 

 

 

 

 

 

PROTOKOLL  
Graderingskommitténs möte 2014-03-23  
(nr 1/14) 
 
Plats och tid:  Förbundskansliet, Ölandsgatan 42, Stockholm. Kl: 13.00 
Närvarande:  Urban Aldenklint, sammankallande 
  Lars-Göran Andersson 
  Ulf Evenås 
  Kerstin Fredbäck 
  Leif Sunje 
 
     

Öppnande, dagordning 
 

1.  Mötet öppnades. Urban valdes till ordförande och Kerstin till sekreterare. Dagord-
ningen fastställdes. 
 
 

Rapporter och ekonomi 
 
2. Mötet kunde konstatera att Aikidoförbundets årsstämma ägde rum föregående 

dag.  
 Av resultatredovisningen framgick då att graderingskommittén uppvisade ett re-
lativt stort överskott för 2013 mycket tack vare de höjda dangraderinsavgifterna. 
 Det noterades att de nya kyudiplomen är tryckta och finns att beställa på kansliet. 
 
 

Verksamhetsplanen 
 
3. Enligt den av årsstämman antagna verksamhetsplanen för 2014 ska graderings-
kommittén förutom den ordinarie verksamheten  

- dels slutföra revideringen av Aikikais hemsida (www.svenskaikido.se/gradering.asp)  
- dels tillsammans med utbildningsansvarig i styrelsen bereda en utbildning om de 

nya graderingsrekommendationerna för barn och ungdom. 
   
 

Dangraderingar  
 
4. Vid årets kagami biraki i Japan har Ronny Irekvist, Dan Borg och Jorma Lyly erhållit 
6:e dan samt Mathias Bäck 5:e dan. Kommittén gratulerar samtliga. 
 
5. Sedan föregående möte (13-09-26) har dangraderingar genomförts enligt följande:  

Stockholm, 9 november (Iyasaka Aikidoklubb, Hiroaki sensei) 
Göteborg, 9 november (IF Dojo Norrköping) 
Malmö,  2 december (Renshin Aikido Dojo, Shishiya sensei) 
Malmö,  7 december (GAK Enighet) 

http://www.svenskaikido.se/gradering.asp
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Göteborg, 4 januari (Göteborgs Aikidoklubb) 
Järfälla, 11 januari 2014 (Järfälla Aikidoklubb) 
Värmdö, 15 februari (Vanadis Aikidoklubb, Endo sensei) 
Linköping, 15 mars (Linköpings Budoklubb). 

 
6.  Följande dangraderingstillfällen är planerade: 

Stockholm, 12 april (Iyasaka Aikidoklubb, Kobayashi sensei) 
Karlstad, 26 april (Karlstad Aikidoklubb) 
Lund, 26 april (Lunds Aikidoklubb) 
Kristianstad, 3 maj (Kristianstads Aikikai) 
Stockholm, 25 maj (Stockholms Aikidoklubb) 
Göteborg, 27 juni (Göteborgs Aikidoklubb) 
Stockholm, 2 augusti (Iyasaka Aikidoklubb, Igarashi sensei) 
Stockholm, 30 augusti (Hikari Aikidoklubb, Takemori-sensei) 
Stockholm, 8 november (Iyasaka Aikidoklubb, Hiroaki sensei) 
Norrköping, 8 november (IF Dojo Norrköping) 
Malmö, 6 december (GAK Enighet, Aikido).  

 Se även www.svenskaikido.se/kalendarium.asp?lista=grad. 
 
 

Aikikais graderingsregler, hemsidan 
 
7. Revideringen av regelverket för graderingar inom Aikikai färdigställdes och hänvi-
sades till styrelsen för fastställande. 
  
8. Ett rekommenderat graderingssystem för barn och ungdom färdigställdes och 
hänvisades till styrelsen för fastställande. 

  
9. En ny, reviderad blankett för ansökan om att få delta i dangradering fastställdes. 

 
 

Fukushidoin, shidioin, shihan 
  
10. Till shidoin har sedan föregående möte (13-09-26) följande personer utsetts:  
 Torgny Björk, Nacka Aikidoklubb 
 Andreas Ebbelind, (Sedokan Växjö IF)     
 Mårten Holmberg, Kalmar Aikidoklubb 
 Tommy Pettersson, Tranemo Aikidoklubb.   
 
11. Till fukushidoin har sedan föregående möte (13-09-26) följande personer utsetts: 
 Magnus Eriksson, Torsby Aikidoklubb 
 Niklas Björklund, Torsby Aikidoklubb 
 Pär Dahlström, Torsby Aikidoklubb 
 Åsa Bergström, Aikido Dojo Liljeholmen 
 Kristina Nielsen, Aikido Dojo Vätterstaden. 
 
 

Utbildning 
 
12. Nästa kurs för fukushidoin & shidoin äger rum i Stockolm 17 – 18 oktober 2014.  
 
 

Nästa möte, mötets avslutande 
 
13. Tid och plats för nästa möte bestämdes till den 24 augusti 2014 i Göteborg.  

http://www.svenskaikido.se/kalendarium.asp?lista=grad
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 Mötet avslutades. 
 
 
Vid protokollet:     Justeras: 
 
 
....................................……....   ....................................……..…… 
Kerstin Fredbäck    Urban Aldenklint 



  

   
 

 

 

 

PROTOKOLL  
Graderingskommitténs möte 2013-09-26  
(nr 3/13) 
 
Plats och tid:  Förbundskansliet, Ölandsgatan 42, Stockholm. Kl: 18.00 
Närvarande:  Urban Aldenklint, sammankallande 
  Lars-Göran Andersson 
  Ulf Evenås 
  Kerstin Fredbäck 
  Maria Mossberg 
  Jan Nevelius 
  Leif Sunje 
 
     

Öppnande, dagordning 
 

1.  Mötet öppnades. Urban valdes till ordförande och Kerstin till sekreterare. Dagord-
ningen fastställdes. 
 
 

Rapporter och ekonomi 
 
2. Urban rapporterade om sin Japanresa med anledning av ett 30-årsjubileum för Igarashi 
sensei. 
 Kommitténs ekonomi rapporterades vara i god ordning. 
 
 

Verksamhetsplanen 
 
3. En viktig punkt i verksamhetsplanen för 2013 som återstår att hantera är att förtydliga 
bedömningsgrunderna för 5 och 6 dan vid rekommendationerna till Hombu Dojo.  
 I sammanhanget erinras om Hombu Dojos nya policy att vid högre graderingar krävs 
gillande från en enskilde kandidatens tidigare examinator. Information om detta bör spridas.  
 Det erinrades om att de nya kyudiplomen måste tas fram och läggas ut på hemsidan. 
 
 

Dangraderingar  
 
4. Sedan föregående möte (13-06-16) har dangraderingar genomförts enligt följande:  

Torsby, 6 juli (Torsby Aikidoklubb) 
Värmdö, 28 juli (Vanadis) 
Stockholm, 3 augusti (Iyasaka, Igarashi sensei 

 
5.  Följande dangraderingstillfällen är planerade: 

Stockholm, 9 november (Iyasaka Aikidoklubb, Hiroaki sensei) 
Norrköping, 9 november (IF Dojo Norrköping) 
Malmö, 2 december (Renshin Aikido Dojo, Shishiya sensei) 
Malmö, 7 december (GAK Enighet) 
Göteborg, 4 januari (Göteborgs Aikidoklubb) 
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Järfälla, 11 januari 2014 (Järfälla Aikidoklubb) 
Värmdö, 15 februari (Vanadis Aikidoklubb, Endo sensei) 
Sigtuna, 12 april (Vanadis Aikidoklubb, Tissier sensei) 
Stockholm, 12 april (Iyasaka Aikidoklubb, Kobayashi sensei) 
Stockholm, 2 augusti (Iyasaka Aikidoklubb, Igarashi sensei) 
Stockholm, 8 november (Iyasaka Aikidoklubb, Hiroaki sensei).  

 Se även www.svenskaikido.se/kalendarium.asp?lista=grad. 
 
6. Rekommendationer till högre grader (5 – 6 dan) diskuterades. Kommittén enades om 
ett förslag att skicka till Hombu Dojo. 
 
 

Aikikais graderingsregler, hemsidan 
 
7. Genomgången av texten på hemsidan fortsatte där den slutade vid förra mötet. 
 Beträffande själva regelverket för graderingar förelåg ett revideringsförslag från Leif.
  
8. Urban presenterade ett förslag till graderingssystem för barn och ungdom. Förslaget 
hänvisades till nästa möte för beslut. 

   
 

Fukushidoin, shidioin, shihan 
  
9. Till fukushidoin har sedan mötet 13-06-16 utsetts Anna Spangfort, Gubbängens 
Aikidoklubb. 
 
 

Utbildning 
 
10. Nästa fukushidoin- & shidoinkurs äger rum i Stockolm 26 – 27 oktober 2013.  
 
 

Nästa möte, mötets avslutande 
 
11. Tid och plats för nästa möte bestämdes till dagen efter förbundets årsstämma i 
Stockholm i mars 2014.  
 Mötet avslutades. 
 
 
 
Vid protokollet:     Justeras: 
 
 
....................................……....   ....................................……..…… 
Kerstin Fredbäck    Urban Aldenklint 

http://www.svenskaikido.se/kalendarium.asp?lista=grad


  

   
 

 

 

 

PROTOKOLL  

Graderingskommitténs möte 2013-06-16 (nr 2/13) 
 
Plats och tid:  Restaurang Belgobar, Stockholm. Kl: 13.00 
Närvarande:  Urban Aldenklint, sammankallande 
  Lars-Göran Andersson 
  Ulf Evenås 
  Kerstin Fredbäck 
  Jan Nevelius 
  Leif Sunje 
 
     

Öppnande, dagordning 
 

1.  Urban öppnade mötet och föreslog Jan till dagens ordförande. Förslaget bifölls och 
Kerstin valdes till sekreterare. Dagordningen fastställdes. 
 
 

Dangraderingar  
 
2. Sedan föregående möte (13-03-24) har dangraderingar genomförts enligt följande:  

Stockholm, 6 april (Iyasaka Aikidoklubb, Igarashi sensei) 
Växjö, 20 april (Sedokan Växjö IF) 
Karlstad, 27 april (Karlstad Aikidoklubb) 
Uppsala, 1 juni (Uppsala KFUK-KFUM Aikido, Takemori sensei) 
Sundsvall, 15 juni (Sundsvalls Budoklubb, Shishiya sensei) 

 
3.   Följande dangraderingstillfällen är planerade: 

Torsby, 6 juli (Torsby Aikidoklubb) 
Värmdö, 28 juli (Vanadis) 
Stockholm, 3 augusti (Iyasaka, Kobayashi sensei 
Stockholm, 7 september (Hikari, Takemori sensei) 
Stockholm, 9 november (Iyasaka, Hiroaki sensei) 
Norrköping, 9 november (IF Dojo Norrköping) 
Malmö, 7 december (GAK Enighet) 
Järfälla, 11 januari 2014 (Järfälla) 
Värmdö, 15 februari (Vanadis, Endo sensei).  

 Se även www.svenskaikido.se/kalendarium.asp?lista=grad. 
 
 

Aikikais graderingsregler, hemsidan 
 
4. Maria presenterade översiktligt sitt arbete med revidering av hemsidan. Hennes 
förslag diskuterades ingående under ledning av Leif. Den övergripande strukturen be-
fanns vara OK. En genomgång av texten gjordes i detalj vad gäller kyu- och dangrade-
ringar. Övriga sidor behandlades mer översiktligt. En viktig princip för revideringen av 
hemsidan var att väsentligt förkorta texten genom strykningar.  

http://www.svenskaikido.se/kalendarium.asp?lista=grad
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 I fråga om själva regeltexten beslutades att det tydligt skulle framgå att i teknikkra-
ven kan tekniker läggas till men inte dras ifrån. Dock behöver de inte finnas på samma 
grad som anges. 

 
 
Fukushidoin, shidioin, shihan 
  
5. Sedan mötet 13-03-24 har följande personer utsetts till fukushidoin: 

Andreas Berg Sedokan Växjö IF 

Magnus Bergsvik Ukehashi Aikidoklubb 

Rita Mattson Ukehashi Aikidoklubb 

Karl Torell Sollefteå Aikidoklubb 
 
 

Utbildning 
 
6. Nästa fukushidoin- & shidoinkurs äger rum 26 – 27 oktober i Stockolm.  
 
 

Nästa möte, mötets avslutande 
 

7. Tid och plats för nästa möte bestämdes till torsdag den 26 september kl. 18.00 i 
Stockholm.  
 Mötet avslutades. 
 
 
 
Vid protokollet:     Justeras: 
 
 
....................................……....   ....................................……..…… 
Kerstin Fredbäck    Jan Nevelius 



  

   
 

 

 

 

PROTOKOLL  
Graderingskommitténs möte 2013-03-24 (nr 1/13) 
 
Plats och tid:  Förbundskansliet, Ölandsgatan 42, Stockholm. Kl: 12.00 
Närvarande:  Lars-Göran Andersson 
  Ulf Evenås 
  Kerstin Fredbäck 
  Jan Nevelius 
  Stefan Stenudd 
  Leif Sunje 
 
     

Öppnande, dagordning 
 
1.  Stefan öppnade mötet i Urbans frånvaro och valdes till ordförande för detsamma. 
Kerstin valdes till sekreterare. Dagordningen fastställdes. 
 
 

Allmän information och ekonomi 
 
2. Leif hälsades välkommen som ordinarie ledamot i graderingskommittén. 
 Det konstaterades att styrelsen har beslutat att höja avgifterna för dangradering och 
priserna för kyudiplom. Tänkbara konsekvenser av detta diskuterades.  
 Graderingskommittén beslöt  
 att som grundprincip anta att avgifterna för dangraderingar ej ska vara högre än om de 
vore osubventionerade. 

  
 

Verksamhetsplanen 
 
3. Den vid aikidoförbundets årsstämma antagna verksamhetsplanen för graderingskom-
mitténs aktiviteter 2013 gicks igenom. 
       Enligt denna ska graderingskommittén bl.a. under året tillsammans med utbildningsan-
svarig i styrelsen fortsätta att anordna fukushidoin- och shidoinkurser.  

 
 

Dangraderingar  
 
4. Sedan föregående möte (12-10-25) har dangraderingar genomförts enligt följande:  

Malmö, 3 november (Renshin Aikido Dojo Malmö. Shishiya sensei) 
Stockholm, 10 november (Iyasaka Aikidoklubb, Hiroaki Kobyashi) 
Norrköping, 10 november (Aikido Dojo Norrköping) 
Malmö, 8 december (GAK Enighet) 
Göteborg, 5 januari (Göteborgs Aikidoklubb) 
Järfälla, 12 januari (Järfälla Aikidoklubb) 
Norrköping, 26 januari (Aikido Dojo Norrköping) 
Stockholm 2 februari (Aikido Dojo Liljeholmen) 
Nacka, 16 februari (Vanadis Aikidoklubb, Endo-sensei). 
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5.   Följande dangraderingstillfällen är planerade: 

Stockholm, 6 april (Iyasaka Aikidoklubb, Igarashi sensei) 
Växjö, 20 april april (Sedokan Växjö IF) 
Karlstad, 27 april (Karlstad Aikidoklubb) 
Uppsala, 1 juni (Uppsala KFUK-KFUM Aikidoklubb) 
Sundsvall, 15 juni (Sundsvalls Budoklubb, Shishiya sensei) 
Torsby, 6 juli (Torsby Aikidoklubb) 
Stockholm, 28 juli (Vanadis Aikidoklubb) 
Stockholm, 7 september (Hikari Aikidoklubb, Takemori-sensei) 
Malmö, 7 december (GAK Enighet). 

 
 

Aikikais graderingsregler m.m. 
 
6.  Det konstaterades att behov av översyn av graderingsreglerna föreligger. Stefan 
uppdrogs att skicka ut källfilen och samla in kommentarer. 

 
 
Barngraderingar 
 
7. Urban uppdrogs att bereda underlag för barngraderingsregler.  

 
 
Fukushidoin, shidioin, shihan 
  
8. Sedan mötet 12-09-05 har Magnus Hartman, Järfälla Aikidoklubb, utsetts till  
shidoin. 
 
9. Sedan mötet 12-09-05 har följande personer utsetts till fukushidoin: 

Staffan Enting, Halmstad Aikidoklubb 
Christian Lallin, Karlstads Aikidoklubb 

 Moa Lindell, Lunds Aikidoklubb 
Josef Pallas, Uppsala KFUK-KFUM Aikidoklubb 

 Sebastian Schrevelius, Renshin Aikido Dojo 
 Per-Erik Stendahl, Uppsala KFUK-KFUM Aikidoklubb 
 Niklas Vikström, Skellefteå Aikidoklubb Shirakawa 
 
 

Utbildning 
 
10. Den framtida utvecklingen av fukushidoin- & shidoin-utbildningen diskuterades. Jan 
framförde en idé om att dela upp dessa i två kurser. Han uppdrogs därför att inkomma 
med ett skriftligt beslutsunderlag till framtida utbildningsstruktur.  
 Lars-Göran uppdrogs att sammanhålla aktiviteterna för kurstillfället under 2013 och 
att sedan skicka kursplanen till Stefan.  
 

 
Internationellt 
 
11. Det kunde konstateras att Igarashi-sensei firar 30-årsjubileum i Yamanaka i vår. 
Urban representerar Sverige. Dessutom äger ett 20-årsjubileum för Endo-senseis dojo i 
Saku rum. Jan representerar Sverige. 
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Register och dokumentation 
 

12. Det konstaterades att Marias arbete med webbplatsinnehållet fortskrider. Hon rap-
porterar om detta nästa möte. 
 Mötet beslöt att den svenska individuella graderingsblanketten Anmälan om dan-
gradering ska modifieras med ett fält, där examinatorerna intygar att graden är godkänd i 
enlighet med Aikikais regelverk. Leif uppdrogs att justera blanketten. 
 Det konstaterades att nya blanketter har införts för ansökan om dangrad till Hombu 
Dojo, vilka ska läggas upp på hemsidan.  
 
 

Övriga frågor 
 

13. Nyreviderade graderingsregler för 1 - 6 kyu från Hikari Aikidoklubb förelåg. Mötet 
beslöt att godkänna dessa. 
 
 

Nästa möte, mötets avslutande 
 
14. Plats och tid för nästa möte sattes till Stockholm, söndagen den 16 juni 13.00-17.00. 
Leif uppdrogs att boka kansliets sammanträdesrum. 

 
15.  Stefan förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
Vid protokollet:     Justeras: 
 
 
....................................……....   ....................................……..…… 
Kerstin Fredbäck    Stefan Stenudd 



  

 
 

 

 

 

 

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


  

 
 

 

 

 

Protokoll fört vid graderingskommitténs möte 
2012-09-05 (nr 2/2012) 
 
Plats och tid:  Restaurang Black & Brown, Hornsgatan,, Stockholm. Kl: 17.30 

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

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

Dagordningen fastställdes. 
 
 

Allmänna rapporter och ekonomi 
 
2.   Leif lämnade viss aktuell information från styrelsen.  
 Kommittén har blivit uppmärksammad på att Stig Forsberg fyllde 90 år i juli. Som 
tecken på uppskattning för hans långa gärning för aikido i Sverige har han tilldelats 1 dan 
Aikikai. Förbundet står givetvis för kostnaden. 
 
 
Dangraderingar  
 

3.  Sedan föregående möte (12-03-25) har dangraderingar genomförts enligt följande:  
  Karlstad, 14 april (Karlstad Aikidoklubb) 
  Stockholm, 14 april (Iyasaka) 
  Lund, 28 april (Lunds Aikidoklubb) 
  Göteborg, 12 maj (Aikido Dojo Gamlestaden) 
  Stockholm, 22 juli (Vanadis) 
  

4.    Följande dangraderingstillfällen är planerade: 
  Stockholm, 29 september (Iyasaka)  
  Malmö, 1-4 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) 
  Karlstad, 27 april (Karlstad Aikidoklubb). 
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Graderingsregler och betalningsrutiner 
 
5. Frågan har uppkommit om vad som gäller i de fall när utländska instruktörer som är 
6 dan men ej shihan sitter som examinatorer vid dangraderingar. Detta ledde till beslut om 
en ändring i regeln om krav på examinatorer (sid 3, pkt 1 under ”Examinatorer”). Denna 
pkt ska sålunda hädanefter lyda ”Minst två examinatorer ska vara svenska shidoin eller 
shihan”.  

 
6.  Vissa problem vad gäller rutiner för hantering av fakturor och dandiplom återstår. Ur-
ban och Maria uppdrogs att tillsammans med förbundskassören Max Korkkinen utarbeta 
bättre rutiner. 
 

 

Fukushidoin, shidoin, shihan  
 

7 Till fukushidoin har hittills under detta år utsetts: 
  Dan Hedlund och Johan Aderud, båda Örebro Aikidoklubb 
  Mark Shakes, Sandvikens Budo- och Kampsportsklubb 
  Jan Marklundh, Takenoko Budoklubb 
  Sam Elmore, Tostared Aikikai Aikido Dojo IF 
  Mattias Siewert Svensson, Tranemo Aikidoklubb.  
 

8. Till shidoin har hittills under detta år utsetts Christian Jacobsson, Gubbängens Aikido-
klubb. 

 
  
Utbildning 

 
9.  Nästa kurs för fukushidoin/shidoin hålls den 6 – 7 oktober i Stockholm. Kursen ska 
hållas minst en gång per år. 
 

 
Internationellt 
 
10.  Möjligheten att eventuellt bjuda in Doshu och Waka sensei om ett år eller två ventilera-
des. 

 
11.  Internationella Aikidofederationens (IAF) kongress äger rum 17-24 september i Tokyo. 
Den hålls vart fjärde år. Från Sverige deltar dels Stefan Stenudd och Jöran Fagerlund som 
ingår i IAF;s styrelse dels Leif Sunje och Moa Lindell från förbundsstyrelsen samt Ulf som 
representant för kommittén.   
 
 
Register och dokumentation mm 
 
12.   Mötet beslutade att be Aikidoförbundets webbansvarige Per-Åke Wilhelmsson utreda 
om det går att ordna ett webbaserat förfarande för anmälan om dangraderingstillfällen.  
 
13. Mötet gav Kerstin i uppdrag att gå igenom och med hjälp av Per-Åke Wilhelmsson 
revidera och modernisera Aikikais hemsida (som numera är integrerad i Aikidoförbundets 
hemsida som www.svenskaikido.se/gradering.asp). 

http://www.svenskaikido.se/gradering.asp
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Nästa möte, mötets avslutande 
 
15.  Målet är att ha ett möte till under hösten. Torsdag 25 oktober sattes som preliminärt 
datum. Därefter avslutades mötet. 
 
 
Vid protokollet:     Justeras: 
 
 

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



  

 
 

 

 

 

Protokoll fört vid graderingskommitténs möte 
2012-03-25 (nr 1/2012) 
 
Plats och tid:  Restaurang Black & Brown, Hornsgatan, Stockholm. Kl: 12.00 
Närvarande:  Stefan Stenudd, sammankallande 
  Urban Aldenklint 
  Lars-Göran Andersson 
  Ulf Evenås 
  Kerstin Fredbäck 
  Maria Mossberg 
  Leif Sunje, adjungerad. 
 

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

Dagordningen fastställdes. 
 
 

Allmänna rapporter, styrelseinformation och ekonomi 
 
2. Det konstaterades att Svenska Aikidoförbundets årsstämma ägde rum dagen innan.  

Leif meddelade att styrelsen beslutat att graderingskommittén sitter kvar även detta år. 
 Urban informerade om pågående samtal och förekommande idéer om budo för 
funktionshindrade 
 
 

Verksamhetsplanen 
 
3.  Leif erinrade om att för styrelsen är jämställdhet en prioriterad fråga detta år. Enligt 
den verksamhetsplan som antagits av årsmötet ska graderingskommittén under året till-
sammans med utbildningsansvarig i styrelsen fortsätta att anordna fukushidoin- och shido-
inkurser. Dessutom ska kommitténs hemsida stöpas om. 

 
 

Dangraderingar  
 
4. Sedan föregående möte (11-09-11) har dangraderingar genomförts enligt följande:  
 Stockholm, 12 november (Iyasaka). 
 Malmö, 3 december (Enighet) 
 Göteborg, 9 januari  
 Stockholm, Järfälla, 14 januari  
  Stockholm, 12 februari (Vanadis) 
  Linköping, 10 mars. 
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5.   Följande dangraderingstillfällen är planerade: 
 Karlstad, 14 april (Karlstad Aikidoklubb) 
 Stockholm, 14 april (Iyasaka, Kobayashi) 
 Sigtuna, 14 april (Vanadis, Tissier) 
 Lund, 28 april 
 Göteborg, 12 maj (Aikido Dojo Gamlestaden) 
 Sundsvall, 16 juni (Shishiya) 
 Stockholm, 30 juni (Hikari, Takemori) 
 Stockholm, 29 september (Iyasaka, Igarashi) 
 Stockholm, 10 november (Iyasaka, Hiroaki Kobayashi) 
 Malmö, 8 december (Enighet). 
 Karlstad, 27 april 2013. 
 
 

Aikikais graderingsregler m.m 
 
6.  Det noterades att det på Hombu Dojo har införts nya blanketter för ansökning av 
dangrader. 
 I sammanhanget påpekades att hanteringen av blanketter, diplom och fakturor till 
och från Hombu Dojo är ganska krånglig. 
 

   
Utbildning 

 
7.  Nästa kurs för fukushidoin och shidoin planeras äga rum i Stockholm 6-7 oktober. 
  

 

Internationellt 
 
8. Ulf deltar som graderingskommitténs representant på IAFs kongress i Tokyo 17-24 
september. Dessutom deltar förstås Stefan i egenskap av styrelseledamot i IAF.  
  
9. Det informerades om att Jan Hermansson antagligen kommer att delta i den årliga 
uppvisningen på Budokan i Tokyo i maj. 
 
 

Register och dokumentation 
 
10. Per-Åke Wilhelmsson har i sin helhet fört över graderingskommitténs hemsida 
(www.aikikai.se) till Aikidoförbundets hemsida som numera heter www.svenskaikido.se. 
Informationen om Aikikai och dess graderingar återfinns alltså numera under 
www.svenskaikido.se/gradering/. 
 Kommitténs e-postadress är därmed nu gradering@svenskaikido.se. 
 
 

Övriga frågor 
 

http://www.aikikai.se/
http://www.svenskaikido.se/
mailto:gradering@svenskaikido.se
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11. Stefan vill lämna uppdraget som sammankallande för kommittén p.g.a för stor ar-
betsbelastning. Mötet utser Urban att träda i hans ställe. Aikidoförbundets styrelse fattar 
det formella beslutet. 
 
 

Nästa möte, mötets avslutande 
 
12. Tid för ett nytt möte i början av hösten diskuterades. Preliminärt förslag blev onsdag 
5 september. Därefter avslutades mötet. 
 
 
 
Vid protokollet:     Justeras: 
 
 
......................................   ....................................…… 
Kerstin Fredbäck    Stefan Stenudd 



  

 
 

 

 

 

Protokoll fört vid graderingskommitténs möte 

2011-09-11 (nr 2/2011) 
 
Plats och tid:  Restaurang Bamboo Garden, Åsögatan, Stockholm. Kl: 17.00 
Närvarande:  Stefan Stenudd, sammankallande 
  Urban Aldenklint 
  Lars-Göran Andersson 
  Ulf Evenås 
  Kerstin Fredbäck 
  Jan Nevelius  
  Leif Sunje, adjungerad. 
 

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

Dagordningen fastställdes. 
 
 

Allmänna rapporter, styrelseinformation och ekonomi 
 
2 §  Det precis avklarade 50-årsjubiléet för aikidon i Sverige kommenterades. Firandet 
blev en stor succé. Kommittén tackade Leif för ett mycket gott arbete med jubileet.  
 
 

Dangraderingar  
 

3 §  Sedan föregående möte (11-03-27) har dangraderingar genomförts enligt följande:  
 Karlstad, 9 april (Karlstad Aikidoklubb) 
 Stockholm, Vallentuna, 22 maj (Aikido Dojo Vallentuna)  
 Sundsvall, 18 juni (Shishiya) 
 Stockholm, 24 juli (Vanadis) 
 Uppsala, 6 augusti (Takemori) 
  

4 §  Följande dangraderingstillfällen är planerade: 
 Norrköping, 5 november 
 Stockholm, 12 november (Iyasaka) 
 Gustavsberg, 26 november (Tsukiyomi) 
 Malmö, 3 december (Enighet) 
 Göteborg, 8 januari 
 Stockholm, 14 januari (Järfälla) 
 Stockholm, 11 februari (Vanadis) 
 Stockholm, 14 april (Iyasaka) 
 Karlstad, 14-15 april 
 Stockholm, 21 juli (Vanadis). 
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5 §  För att få en bättre överblick över planerade dangraderingstillfällen inom Aikikai har 
styrelsen lagt upp ett särskilt kalendarium för dessa: 
http://aikido.budo.se/kalendarium.asp?lista=grad 
 Det görs genom att Aikidoförbundets webbmaster plockar ut de läger ur kalendariet, 
där det anges att dangraderingar kommer att äga rum. Detta kräver att arrangörerna verkli-
gen följer regelverket och utlyser graderingarna minst 3 månader i förväg. 
 
6 §  Rekommendationer för 5 – 6 dan diskuterades. Kommittén enades om ett förslag som 
ska skickas till Hombu Dojo. 
 
  

Fukushidoin, shidoin, shihan  
 

7 §  Till fukushidoin har sedan föregående möte (11-03-27) utsetts 
  Johan Flenhagen, Karlskrona aikido klubb 
 Cecilia Lindahl, Uppsala KFUK KFUM aikido 
 Andreas Fågelquist, Uppsala KFUK KFUM aikido 
 Sten Strömberg Aikido Shuren Dojo Göteborg 
 

8 §  Inga ansökningar till shidoin hade kommit in sedan föregående möte. 
 

  

Utbildning 

 
9 §  De kurser för fukushidoin och shidoin som hittills har hållits har fått mycket goda vits-
ord. 

Det diskuterades huruvida genomgången kurs ska vara ett krav på att få titlarna ifråga. 
Mötet enades om att kursen i princip ska vara obligatorisk för shidoin men frivillig för fuku-
shidoin. Det återstår att bestämma när detta krav ska börja gälla i praktiken.  

Nästa utbildningshelg för denna kurs kommer att äga rum i Stockholm 5-6 november 
2011 under ledning av Urban och Lasse. 

 
 

Internationellt 

 
10 §  Stefan meddelade att nästa IAF-kongress äger rum 17-24 september 2012. 
  
11 §  Ulf reser till Japan Och besöker Hombu Dojo i oktober. 
 
 

Register och dokumentation mm 

 
12 §  Leif har tagit fram nya diplom för barn- och kyugrader samt intyg för fukushidoin 
och shidoin. De är granskade och godkända av Stefan och Ulf. Vad gäller tryckningen är 
barndiplomen på gång. 
 
13 §  Leif ställde en fråga om hemsidan aikikai.se. Eftersom kommittén inom sig inte har 
personresurser att ajourhålla och utveckla hemsidan föreslog Leif att vi funderar på om det 
mesta av innehållet skulle kunna göras om till dokument. Då skulle Aikidoförbundets 

http://aikido.budo.se/kalendarium.asp?lista=grad
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webbmaster kunna sköta det som inte ingår i dokumenten. Kommittén uttryckte sitt stöd 
för lösningen. 
 
 

Nästa möte, mötets avslutande 
 
14 §  Nästa möte planeras till dagen efter nästa års förbundsmöte, dvs den 25 mars 2012. 
Därefter avslutades mötet. 
 
 
 
Vid protokollet:     Justeras: 
 
 

......................................   ....................................…… 
Kerstin Fredbäck    Stefan Stenudd 



  

 
 

 

 

 

Protokoll fört vid graderingskommitténs möte 

2011-03-27 (nr 1/2011) 
 
Plats och tid:  Restaurang Black & Brown, Hornsgatan, Stockholm. Kl: 14.00 
Närvarande:  Stefan Stenudd, sammankallande 
  Urban Aldenklint 
  Lars-Göran Andersson 
  Ulf Evenås 
  Kerstin Fredbäck 
  Maria Mossberg 
  Jan Nevelius  
  Leif Sunje, adjungerad. 
 

     
Öppnande, dagordning 
 
1 §  Mötet öppnades. Stefan valdes till ordförande för mötet och Kerstin till sekreterare. 
Dagordningen fastställdes. 
 
 

Allmänna rapporter, styrelseinformation och ekonomi 
 
2 §  Det konstaterades att Svenska Aikidoförbundets årsstämma ägde rum dagen innan.  
 Leif Sunje meddelade att styrelsen beslutat att graderingskommittén sitter kvar även 
under detta år. 

Det konstaterades att vi numera har verksamhetsplan, som vi hädanefter kommer att 
behandla på mötena. Prioriterade områden under detta år är dels utformning av nya kyudip-
lom dels riktlinjer för rekommendationer av dangrader över 4 dan. 

Det meddelades att faktureringssystemet för dangraderingar äntligen tycks fungera. 
  
 

Dangraderingar  
 

3 §  Vid årets kagami biraki i Japan erhöll följande personer 5 dan:  
Henrik Engelkes, Kalhälls Aikidoklubb 
Leif Sunje, Hikari Aikidoklubb, Stockholm 
Björn Bengtsson, GAK Enighet, Malmö 

 Jesper Svedberg, Brandbergens Aikidoklubb och  
 Jimmy Larsson, Sundsvalls Budoklubb. 

 Till 6 dan utsågs samtidigt  
 Thomas von Gegerfelt, Stockholm Aikikai och 
 Peter Spangfort, Järfälla Aikidoklubb. 
Kommittén gratulerar samtliga. 
  

4 §  Sedan föregående möte (10-12-15) har dangraderingar genomförts enligt följande:  
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 Göteborg, 9 januari  
 Stockholm, Järfälla, 15 januari  
  Stockholm, 12 februari (Vanadis) 
 Stockholm, 26 mars (Iyasaka). 
 

5 §  Följande dangraderingstillfällen är planerade: 
 Karlstad, 9 april (Karlstad Aikidoklubb) 
 Stockholm, Vallentuna, 22 maj (Aikido Dojo Vallentuna)  
 Sundsvall, 18 juni (Shishiya) 
 Stockholm, 24 juli (Vanadis) 
 Uppsala, 6 augusti (Takemori) 
 Stockholm, 12 november (Iyasaka). 
 Malmö, 3 december (Enighet). 
 
 

Aikikais graderingsregler m.m. 

 
6 §  Kriterier eller riktlinjer för högre dangrader (5-6 dan) diskuterades. Mötet enades om 
ett antal faktorer som bör ha betydelse i bedömningen. Hit hör: 

 Aktivitet (totala antalet träningsår, antal pass i veckan, regelbundenhet etc) 

 Teknisk skicklighet 

 Djup, tyngd och känsla i utövandet  

 Instruktörserfarenhet inom och utom den egna klubben 

 Ålder och fysiska förutsättningar 

 Övriga erfarenheter (förbundsarbete mm)  
 

Det betonades att faktorer som har att göra med aktiviteterna på mattan är viktigast. 
Kraven för 6 dan är givetvis betydligt högre än för 5 dan. Frågan om de exakta skill-

naderna bordlades. 
 
7 §  Mötet diskuterade avgiften för Jorma Lylys och Lars Wahlgrens (numera Stjernstedt) 
gradering till 5 dan 2009 genom Endo sensei. Beslutet blev att avslå deras ansökan om 
subventionering av graden, med motiveringen att avgifter och blanketter inte gick genom 
graderingskommittén. Frågan hänsköts till eventuell överprövning av styrelsen. Jan deltog 
ej i beslutet 
 
 

Fukushidoin, shidoin, shihan  
 

8 §  Till fukushidoin har hittills under 2011 utsetts 
 Magnus Bäcklund, Enighet, Hörby,  
 Henrik Hultén, Sundsvalls Aikidoklubb 
 Jörgen Larsson, Takenoko Aikidoklubb, Mariestad 
 Monica Lundström, KFUM-KFUK Uppsala Aikido 
 Sabine Neumann, GAK Enighet, Malmö 
 Kimmo Osen, IFK Dojo Norrköping 
 Tommy Rozas, Aikido Dojo Gamlestaden 
 Jimmy Svensson, Järfälla 
 Magnus Tuvendal, KFUM-KFUK Uppsala Aikido 
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9 §  Till shidoin har hittills under 2011 utsetts 
Thomas Hellsén, Iyasaka, Stockholm 
Bo Dahlman, KFUK-KFUM Uppsala Aikido 
Andreas Falk, Brandbergen 

 
   

Utbildning 

 
10 §   Nästa utbildningshelg för fukushidoin och shidoin kommer att äga rum i Stockholm 
7-8 maj under ledning av Urban och Lasse. 
 Det diskuterades om huruvida genomgången kurs i framtiden skulle vara ett krav på att 
få titlarna ifråga. 

 

Internationellt 

 
11 §   Jordbävningen och tsunamin i Japan dryftades. Bland annat är dojon i Iwama illa 
skadad. Frågan ställdes om denna och liknande framtida händelser kan komma att påverka 
aikidon i stort. På kort sikt är det svårt för våra japanska lärare att resa utomlands.        
  
 

Register och dokumentation 

 
12 §  Nya diplom behöver tas fram bl a med hänsyn till bildandet av Svenska Aikidoför-
bundet. En ny utformning diskuterades. Detta gäller för kyugrader (barn och vuxna) samt 
för fukushidoin samt shidoin. Leif fick i uppdrag att med hjälp av Stefan och Ulf göra den 
slutliga utformningen. 

I samband med detta noterades att vidimeringen numera helt handhas av styrelsen 
och att beviset för erhållen vidimering kallas ”intyg” och inte ”diplom”.  
 
13 §  Det konstaterades att det fortfarande kommer att finnas behov av löpande revidering-
ar av Aikikais hemsida, www.aikikai.se. Problemet är att det för närvarande inte finns nå-
gon lämplig webbmaster i kommittén. Leif kommer att ta upp detta i styrelsen. 
 
 

Nästa möte, mötets avslutande 
 
14 §  Tid för ett nytt möte i början av hösten diskuterades. Måndagen den 12 september fö-
reslogs preliminärt. 
 Därefter avslutades mötet. 
 
 
 
Vid protokollet:     Justeras: 
 
 

......................................   ....................................…… 
Kerstin Fredbäck    Stefan Stenudd 

http://www.aikikai.se/


  

 
 

 

 

 

 

 

Protokoll fört vid graderingskommitténs möte 

2010-12-15 (nr 2/10) 
 
Plats:   Budo- & Kampsportsförbundets kansli, Ölandsgatan 42, Stockholm 
Tid:   15.30 
Närvarande:  Stefan Stenudd, sammankallande 
  Urban Aldenklint 
  Kerstin Fredbäck 
  
 

   
Öppnande, dagordning 
 
1 §  Mötet öppnades. Stefan valdes till ordförande för mötet och Kerstin till sekreterare. 
Dagordningen fastställdes. 
 
 

Allmänna rapporter, styrelseinformation och ekonomi 
 
2 §  Det noterades att Jonas Palm på egen begäran har lämnat kommittén. 

Den svenska insatsen i Combat Games i Beijing i april uppges ha varit mycket upp-
skattad. 
 
 

Dangraderingar  
 

3 §  Sedan föregående möte (10-03-21) har följande dangraderingar genomförts:  
Stockholm 10 april 
Stockholm (Vallentuna) 27 mars 
Karlstad 17 april 
Sundsvall 19 juni (Shishiya, kommittén var ej inblandad) 
Stockholm 25 juli  
Stockholm 31 juli  
Uppsala 14 augusti (Takemori, kommittén var ej inblandad) 
Stockholm (Järfälla) 18 september 
Stockholm 21 september 
Norrköping 16 oktober 
Stockholm 30 oktober 
 Malmö 4 december 

 

4 §    Följande dangraderingstillfällen är planerade: 
 Göteborg, 9 januari 2011 
 Stockholm, 15 januari (Järfälla) 
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  Stockholm, 12 februari (Vanadis) 
  Stockholm, 27 mars (Iyasaka) 
 Stockholm, 23 juli (Vanadis) 
  Karlstad, 9 april  
 Stockholm, 12 november (Iyasaka). 
 Malmö, 3 december 

Dessutom har årets ansökningar om högre grader (5 – 6 dan) skickats till Hombu 
Dojo. 

 
5 §   Det har rapporterats att rutinerna för betalningen i samband med dangraderingar fort-
farande inte fungerar tillfredsställande, trots alla försök att lösa problemet. 
 Från aikidostyrelsen har angetts önskemål rörande subventioner av dangrader som 
inte administreras av kommittén. Frågan hänvisas till nästa kommittémöte. 
 

 

Fukushidoin, shidoin  
 

6 §  Till fukushidoin har sedan föregående möte (10-03-21) utsetts  
 Henrik Agertz, Göteborgs Aikidoklubb 
 Sören Eriksson, Aikido Dojo Norrköping 
 Anna Linda Hultström, Vanadis 
 Magnus Granberg, Vanadis Aikidoklubb 
 Martin Holmgren, Aikido Dojo Gamlestaden 
 Patrik Livbom, Vanadis Aikidoklubb 
 Jaakko Maukonen, Mora Budoklubb 
 Sven Stephens, Lunds Aikidoklubb 
 Peter Törnkvist, Malmö Aikidoklubb 
  Tomas Törnkvist, Malmö Aikidoklubb 
 

7 §  Till shidoin har sedan föregående möte utsetts  
 Günter Annby, Göteborgs Aikidoklubb 
 Mathias Bäck, Aikido Dojo Norrköping 
 Hampus Hultman, Göteborgs Aikidoklubb 
 Maria Lundberg, Göteborgs Aikidoklubb 
 Per-Ola Olsson, Malmö Aikidoklubb 
 Leif Palaschinski, Göteborgs Aikidoklubb 
 Marijan Sprem, Göteborgs Aikidoklubb 
 Mats Strömgren, Aikido Dojo Gamlestaden. 
 
   

Utbildning 

 
8 §  Urban och Lars-Göran har hållit den fukushidoin/shidoinkurs som de utarbetat till-
sammans med Jan. Resultatet föreföll vara mycket gott. Kursen planeras återkomma den 14 - 
15 maj 2011.  
 
 

Internationellt 

 

9 §  Stefan rapporterade från IAF:s styrelsemöte i Moskva i oktober. Stefan, Kaj Löfgren 
och Jöran Fagerlund deltog från Sverige i egenskap av styrelseledamöter i IAF. 
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10 §  Urban och Leif Sunje bevistade finsk aikidos 40-årsjubileum i Helsingfors i mars. 

Urban rapporterade om sin Japanresa i maj 2010. Han deltog då som svensk represen-
tant vid All Japan Aikido Demonstration på Budokan i Tokyo. Han deltog även vid minnes-
högtiden för Tamura sensei i Frankrike i september. 
  
 

Register och dokumentation 

 
11 § Stefan och Kerstin har under hösten genomfört ett välbehövligt arbete med uppdate-
ring av hemsidan www.aikikai.se. 
 
 

Övriga frågor 

 

12 §  Med anledning av att Svensk aikido firar 50-årsjubileum i september 2011 diskutera-
des det planerade jubileumslägret. Maria Mossberg och Ulf Hjerppe har av styrelsen utsetts 
till projektledare för evenemanget. 

En idé om att anordna en dangradering under detta läger har framförts. Frågan hän-
sköts till styrelsen. 
 
 

Nästa möte, mötets avslutande 
 
13 §  Stefan kallar till ett nytt möte. Mötet avslutades. 
 
 
 
Vid protokollet:     Justeras: 
 
 

......................................   ....................................…… 
Kerstin Fredbäck    Stefan Stenudd 



  

 
 

 

 

 

Protokoll fört vid graderingskommitténs möte 

2010-03-21 (nr 1/10) 
 
Plats och tid:  Restaurang Black & Brown, Hornsgatan, Stockholm. Kl: 13.00 
Närvarande:  Stefan Stenudd, sammankallande 
  Urban Aldenklint 
  Lars-Göran Andersson 
  Ulf Evenås 
  Kerstin Fredbäck 
  Maria Mossberg 
  Leif Sunje, adjungerad. 
   

   
Öppnande, dagordning 
 
1 §  Mötet öppnades. Stefan valdes till ordförande för mötet och Kerstin till sekreterare. 
Dagordningen fastställdes. 
 
 

Allmänna rapporter, styrelseinformation och ekonomi 
 
2 §  Det första årsmötet i Svenska Aikidoförbundet, som ägde rum dagen innan, ventile-
rades. Den ekonomiska redovisningen för 2009 visade upp en positiv balans för grade-
ringskommittén, vilket den inte har tyckts göra på länge. Detta innebär att faktureringssy-
stemet för dangraderingar numera verkar fungera. 
 Det noterades att vid SB&K:s årsstämma blev Urban utsedd till årets ledare. 
 
 

Dangraderingar  
 
3 §  Vid årets kagami biraki i Japan har Maria Mossberg och Gerhard Gremillet, Iyasaka 
Aikidoklubb erhållit 5 dan.  

 I övrigt har sedan föregående möte (09-10-11) följande dangraderingar genomförts:  
 Stockholm, 7 november (Iyasaka) 
 Sandviken, 14 november (Shishiya) 
 Malmö, 5 december (Enighet) 
 Göteborg, 5 januari  
 Stockholm, Järfälla, 16 januari (Järfälla Aikidoklubb) 
 Stockholm, 7 februari (Stockholms Aikidoklubb) 
  Stockholm, 13 februari (Vanadis) 
   

4 §  Följande dangraderingstillfällen är planerade: 
 Stockholm, Vallentuna, 27 mars (Aikido Dojo Vallentuna)  
 Stockholm, 10 april (Iyasaka). 
 Karlstad, 17 april (Karlstad Aikidoklubb) 
 Sundsvall, juni (Shishiya) 
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 Stockholm, juli (Vanadis) 
 Stockholm, augusti (Iyasaka, Igarashi) 
 Uppsala, augusti (Takemori) 
 Stockholm, 16 oktober (Gubbängen) 
 Stockholm, oktober (Iyasaka). 
 Malmö, december. 
 

Fukushidoin, shidoin, shihan  
 
5 §  Det noterades med stor tillfredsställelse att Sverige fått två nya shihan – Urban Alden-
klint, Iyasaka Aikidoklubb och Stefan Stenudd, Enighet. 
 

6 §  Till fukushidoin har sedan föregående möte (09-10-11) utsetts Filip Arvidsson, 
Gubbängen Aikidoklubb och Erik Carlsson, Växjö, Marie Grangården, Lunds Aikidoklubb, 
Lena Strömvall, Stenkullen Aikidoförening och Maya Sepp, Sandvikens Budo- och Kamp-
sportsklubb och Tobias Vilaro, Tyresö Judo och Jujutsuklubb. 
 
   

Utbildning 

 
7 §  Det förslag till utbildningsplan för fukushidoin och shidoin, som Urban utarbetat till-
sammans med Jan och Lars-Göran är nu i princip färdigt att sjösättas. Aikidoförbundets sty-
relse är mycket intresserad och kan tänka sig att bidra ekonomiskt för deltagande i kursen. 
 
 

Internationellt 

 

8 §  Det meddelades att Doshu inte kommer till Sverige för att delta i aikidons 50-årsjubi-
leum år 2011.  
 
9 §  På Combat Games i Beijing 28 aug – 4 sep kommer IAF att anordna en aikidoupp-
visning med deltagare från hela världen. Som svenska representanter har aikidostyrelsen 
utsett Ulf Hjerppe, 4 dan och Anna Wilder Hjerppe, 3 dan, Isshinkai (Umeå). Som reser-
ver har utsett Jakob Blomqvist, 3 dan, Lunds Aikidoklubb och Patrick Livbom, 2 dan, 
KFUM Uppsala Aikikai. Kommittén godkänner utnämningen.    
 IAF kommer att ha ett styrelsemöte i Moskva i oktober. 
 
10 §  I november 2009 var Ulf i Japan för att delta i invigningen av en ny staty föreställan-
de O-sensei med anledning av 40-årsminnet av hans död.  
 Finsk aikidos 40-årsjubileum firas under den kommande påskhelgen (2 - 5 april). 
Urban och Leif representerar Sverige där. 
 Urban kommer också som vanligt att som svensk representant delta i All Japan Aiki-
do Demonstration på Budokan i Tokyo i maj. 
 
 

Register och dokumentation 

 
11 §  Revideringen av Aikikais hemsida, www.aikikai.se kommer förhoppningsvis snart 
att kunna färdigställas. Arbetet har tagit betydligt mer tid än beräknat. 
 
 

Nästa möte, mötets avslutande 

http://www.aikikai.se/
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12 §  Stefan kallar till ett nytt möte till hösten. Mötet avslutades med att mötet tackade Ai-
kidoförbundets ordförande Leif Sunje för hans medverkan. 
 
 
 
Vid protokollet:      Justeras: 
 
 

......................................    ....................................…… 
Kerstin Fredbäck     Stefan Stenudd 



  

 
 

 

 
 
 

Protokoll fört vid graderingskommitténs möte 
2009-10-11 (nr 2/09) 
 
Plats:   Restaurang Bishops Arms, Vasagatan, Stockholm 
Tid:   14.00 
Närvarande:  Stefan Stenudd, sammankallande 
  Urban Aldenklint 
  Kerstin Fredbäck 
  Maria Mossberg 
  Jan Nevelius 
 
   
Öppnande, dagordning 
 
1 §  Mötet öppnades. Stefan valdes till ordförande för mötet och Kerstin till sekreterare. 
Dagordningen fastställdes. 
 
 
Allmänna rapporter, styrelseinformation och ekonomi 
 
2 §  Den historiska händelse som vi just varit med om, d.v.s. bildandet av Svenska Aikido-
förbundet, ventilerades. Under det stormöte där förbundet bildades, bedrevs många givande 
diskussioner som präglades av en stor enighet mellan aikidons olika stilar. Det uttalades 
glädjande nog många gånger ett starkt stöd för graderingskommittén och dess arbete.  
Kommittémötet diskuterade konsekvenserna av förbundets bildande bl.a. avseende samarbe-
tet med styrelsen och förhållandet till andra graderingssystem inom det nya förbundet. 
 
 
Dangraderingar  
 
3 §  Sedan föregående möte (09-03-22) har följande dangraderingar genomförts:  
 Karlstad, 4 april  
 Stockholm, 18 april (Iyasaka, Kobayashi) 
 Malmö, 30 maj 
 Sundsvall, 7 juni (Shishiya) 
 Stockholm, 26 juli (Vanadis) 
 Stockholm, 1 augusti (Iyasaka, Igarashi) 
 Uppsala, 8 augusti (Takemori) 
  
4 §  Eventuella högre dangrader diskuterades. 
  Följande dangraderingstillfällen är planerade: 
 Stockholm, 7 november 2009 (Iyasaka) 
 Sandviken, 7 november (Shishiya) 
 Malmö, 5 december  
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 Göteborg, 5 januari 2010 
 Stockholm, Järfälla, 16 januari  
  Stockholm, 13 februari (Vanadis) 
  Stockholm, 10 april (Iyasaka). 
 
 
 
Fukushidoin, shidoin  
 
5 §  Till fukushidoin har sedan föregående möte (09-03-22) utsetts Johan Axelson, Lunds 
Aikidoklubb, Anders Johansson, Jönköpings Aikidoklubb och Thomas Wallberg, Hikari Aiki-
doklubb, Stockholm. 
 Till shidoin har sedan föregående möte utsetts Rabbe Anklew, Shirakawa, Skellefteå, 
Stefan Derolf, Per Wallvide och Birgitta Wiggh, alla i Iyasaka Aikidoklubb, Stockholm. 
 
   
Utbildning 
 
7 §  Urban redovisade det förslag till utbildningsplan för fukushidoin och shidoin, som han 
utarbetat tillsammans med Jan och Lars-Göran. Kursen är en helgutbildning och ägnar lörda-
gen åt allmän teori, medan söndagen är skild åt för de respektive kategorierna.  
 
 
Internationellt 
 
8 §  Urban informerade om planerna Doshus kommande Sverigebesök med anledning av 
svensk aikidos 50-årsjubileum år 2011. 
 
9 §  Urban rapporterade om sin Japanresa i maj i år.  
 En viktig internationell representationsuppgift som ligger framför oss är Finsk aikidos 
40-årsjubileum påsken 2010 (2 - 5 april). 
 
 
Register och dokumentation 
 
10 §  Arbetet med Aikikais hemsida, www.aikikai.se pågår, men tar mer tid än beräknat. 
 
 
Nästa möte, mötets avslutande 
 
11 §  Stefan kallar till ett nytt möte. Mötet avslutades. 
 
 
 
Vid protokollet:     Justeras: 
 
 
......................................   ....................................…… 
Kerstin Fredbäck    Stefan Stenudd 
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Protokoll fört vid graderingskommitténs möte 
2009-03-22 (nr 1/09) 
 
Plats:   Restaurang Black & Brown, Stockholm 
Tid:   13.00 
Närvarande:  Stefan Stenudd, sammankallande 
  Urban Aldenklint 
  Lars-Göran Andersson  
  Kerstin Fredbäck 
  Maria Mossberg 
  Jan Nevelius 
  Jonas Palm 
  Mika Perälä, adjungerad 
 
   
Öppnande, dagordning 
 
1 §  Mötet öppnades. Stefan valdes till ordförande för mötet och Kerstin till sekreterare. 
Dagordningen fastställdes. 
 
 
Allmänna rapporter, styrelseinformation och ekonomi 
 
2 §  Aikidosektionens ordförande Mika Perälä rapporterade om sektionens respektive för-
bundets årsstämmor föregående dag. Först och främst uppmärksammades att Stefan blev 
vald till förbundsordförande och Maria till ledamot i förbundsstyrelsen. Kommittén gläder 
sig mycket åt detta och framför sina gratulationer. Maria avgick i samband med årsmötet 
från sektionens valberedning. 
 Förbundsstämman beslutade om en förändring av förbundets organisation så att de 
tidigare sektionerna kommer att blir självständiga underförbund under SB&K. Mika infor-
merade vidare om sektionens nya verksamhetsplan och arbetet med en vision för aikidons 
och graderingskommitténs utveckling i framtiden.  
 
 
Dangraderingar  
 
3 §  Vid årets kagamibiraki i Japan har följande personer erhållit högre dangrader: 
 5 dan: Jonas Palm, Lunds Aikidoklubb, Jöran Fagerlund, Göteborgs Aikidoklubb, 
Sören Olsson, Aikido Dojo Norrköping, Claes Wikner, Vanadis Aikidoklubb, Per Åke 
Lektér, Iyasaka Aikidoklubb smat Sonny Ågren, också Iyasaka  
 6 dan: Ulf Linde, Iyasaka och Åke Bengtsson, Lilla Nakaima och Iyasaka.  
 I övrigt har sedan föregående möte (08-10-26) dangraderingar genomförts i:  
 Stockholm, 1 november 2008 (Igarashi) 
 Sandviken, 1 november (Shishiya) 
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 Norrköping, 8 november  
 Malmö, 6 december  
 Göteborg, 5 januari 2009 
 Stockholm, Järfälla, 13 januari  
  Stockholm, 14 februari (Endo) 
  Stockholm, 15 februari (Stockholms Aikidoklubb). 
   
4 §  Följande dangraderingstillfällen är planerade: 
 Karlstad, 4 april  
 Stockholm, 18 april (Kobayashi) 
 Malmö, 30 maj 
 Sundsvall, 7 juni (Shishiya) 
 Stockholm, 26 juli (Vanadis) 
 Stockholm, 1 augusti (Igarashi) 
 Sandviken, 7 november (preliminärt. Shishiya). 
    
 
Aikikais graderingsregler, betalningsrutiner 
 
5 §  De nya faktureringsrutinerna för dangraderingar tycks ännu inte fungera riktigt som 
det var tänkt, även om det har blivit bättre. Meningen är att graderingens arrangör ska fylla i 
en blankett för faktureringsunderlag, skicka den till förbundet och sedan få en faktura från 
RF-ekonomi. Om en ledamot av kommittén är närvarande vid graderingen, ska denna an-
svara för att faktureringsunderlaget fylls i och skickas in.  
 Nu beslutades dessutom att Urban anger exakt vilket graderingstillfälle som avses på 
fakturan från Hombu. Då borde RF-ekonomi bättre kunna fakturera och bokföra även inbe-
talningarna. 
 
 
Fukushidoin, shidoin  
 
6 §  Till fukushidoin har sedan föregående möte (08-10-26) utsetts Patrik Unné, Borlänge. 
 Till shidoin har sedan föregående möte utsetts Claes Nyberg, Takamaru Aikidoklubb, 
Stockholm, Jalal Assadollahzadeh, Amaterasu Aikidoklubb, Lidingö och Claes Blixt, Marks 
Takemusu Aiki. 
 
   
Utbildning 
 
7 §  Urban, Jan och Lars-Göran har utformat en helgutbildning för fukushidoin och shidoin. 
Kursen ägnar lördagen åt allmän teori, medan söndagen är skild åt för de respektive kategori-
erna. En mer detaljerad kursplan återstår att utarbeta. 
 
 
Internationellt 
 
8 §  En viktig internationell representationsuppgift som ligger framför oss är Finsk aikidos 
40-årsjubileum i april 2010. 
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Register och dokumentation 
 
9 §  Kerstin åtog sig att med hjälp av Jonas att se över Aikikais hemsida, www.aikikai.se 
för att rätta till eventuella felaktigheter. 
 
 
Nästa möte, mötets avslutande 
 
10 §  Stefan kallar till ett nytt möte. Mötet avslutades. 
 
 
Vid protokollet:     Justeras: 
 
 
......................................   ....................................…… 
Kerstin Fredbäck    Stefan Stenudd 
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Protokoll fört vid graderingskommitténs möte 
2008-10-26 (nr 2/08) 
 
Plats:   Restaurang Black & Brown, Stockholm 
Tid:   18.00 
Närvarande:  Stefan Stenudd, sammankallande 
  Urban Aldenklint 
  Lars-Göran Andersson  
  Ulf Evenås 
  Kerstin Fredbäck 
  Maria Mossberg 
  Mika Perälä, adjungerad 
 
   
Öppnande, dagordning 
 
1 §  Mötet öppnades. Stefan valdes till ordförande för mötet och Kerstin till sekreterare. 
Dagordningen fastställdes. 
 
 
Allmänna rapporter, styrelseinformation 
 
2 §  Aikidosektionens ordförande Mika Perälä informerade om sektionsstyrelsens arbete. 
Man arbetar bl.a. med vidimeringar av dangrader, som enligt tidigare beslut ska kunna ges 
även till graderingssystem utanför Aikikai. Diplomen ska ges ett nytt utseende. Kommittén 
framförde vissa synpunkter, bl.a. vad gäller problemet med de olika regler och krav som 
gäller inom de olika graderingssystemen. Kommittén anser det ytterst viktigt att vidimering-
arna visar vilka graderingssystem de gäller. 
 Mika Perälä meddelade också att styrelsen har diskuterat att sätta in ytterligare en 
ledamot i graderingskommittén – bl.a. för att föryngra den. 
 
 
Dangraderingar  
 
3 §  Sedan föregående möte (08-03-14) har dangraderingar genomförts vid följande tillfäl-
len:  
 Stockholm, 29 mars (Igarashi) 
 Sundsvall, 28 juni (Shishiya) 
 Stockholm 27 juli (Vanadis) 
   Uppsala 9 augusti (Takemori).  
 
4 §  Mötet diskuterade vilka rekommendationer om högre dangrader, 5 – 6 dan, som ska 
skickas till Hombu Dojo inför Kagami Biraki. 
 I övrigt planeras följande dangraderingstillfällen: 
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 Stockholm, 1 november (Igarashi) 
 Norrköping, 8 november 
 Malmö, 6 december  
 Stockholm, Järfälla, 13 januari, 2009 
  Stockholm, 14 februari (Vanadis) 
  Stockholm, 15 februari (Stockholms Aikidoklubb). 
 Karlstad, 8 mars  
  
Aikikais graderingsregler m.m. 
 
5 §  De nya faktureringsrutiner för dangraderingar, som styrelsen beslutade om förra året, 
tycks ännu inte ha börjat fungera som det var tänkt. Meningen var att graderingens arrangör 
ska fylla i en blankett för faktureringsunderlag, skicka den till förbundet och sedan få en 
faktura.  
 Mötet beslöt att om en ledamot av kommittén är närvarande vid graderingen ska den-
na ansvara för att faktureringsunderlaget fylls i och skickas in. Vidare beslöts att Maria 
Mossberg tillsammans med Manne Hasselros ska diskutera hur rutinerna kan fungera bättre. 
 
 
Fukushidoin, shidoin  
 
6 §  Till fukushidoin har utsetts   

Lina Gustafsson Lunds Aikidoklubb 
Anders Heinonen Enighet, Malmö 
Björn Jansson Karlstads Aikidoklubb 
Andreas Johansson Enighet 
Ingrid Kjellsdotter Staaf Höganäs Aikidosällskap 
Åke Pekkarinen Enighet 
Mika Perälä Linköpings Budoklubb 
Bertil Sköld Tsukiyomi Gustavsberg 
Ronny Stenbäck Torsby Aikidoklubb 
Jim Svensson Vanadis Aikidoklubb, Stockholm 
   

   
Utbildning 
 
7 §  Det rapporterades att den ansvarige för utbildningen i styrelsen är Manne. 
 Utformningen av en utbildning för fukushidoiin och shidoin fortgår. 
 För övrigt rapporterades att Urban har hållit en instruktörskurs i Gubbängen.  
 
 
Internationellt 
 
8 §  Urban och Mika informerade om IAF:s kongress i Tanabe i Japan. Mötet noterade 
med stor glädje att Stefan Stenudd och Jöran Fagerlund valdes in i IAF:s styrelse, som vice 
ordförande respektive ledamot. 
 
9 §  Urban informerade dels om sitt deltagande i 40-årsjubileet för Kobayashi Dojo i Ja-
pan, dels om 30-årsjubileet för sommarläger i Franska Lesneven. 
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Nästa möte, mötets avslutande 
 
10 §  Stefan kallar till ett nytt möte. Mötet avslutades. 
 
 
Vid protokollet:     Justeras: 
 
 
 
......................................   ....................................…… 
Kerstin Fredbäck    Stefan Stenudd 



 

  
 A    I     K     I     D    O 

 

 
 

Protokoll fört vid graderingskommitténs möte 
2008-03-14 (nr 1/08) 
 
Plats:   Restaurang Söders Hjärta, Stockholm 
Tid:   18.00 
Närvarande:  Stefan Stenudd, sammankallande 
  Lars-Göran Andersson  
  Ulf Evenås 
  Kerstin Fredbäck 
  Jan Nevelius 
  Maria Mossberg 
   
Öppnande, dagordning 
 
1 §  Mötet öppnades. Stefan valdes till ordförande för mötet och Kerstin till sekreterare. Dag-
ordningen fastställdes. 
 
 
Allmänna rapporter, styrelseinformation 
 
2 §  Med anledning av aikidosektionens årsmöte följande dag (08-03-15) informerade Maria 
om valberedningens förslag till styrelse. Det konstaterades också att Kerstin lämnar styrelsen i 
och med årsmötet. 
 
 
Dangraderingar  
 
3 §  Vid årets kagamibiraki i Japan har följande erhållit högre dangrader: 
 5 dan:  Mats Alexandersson, Jan Bratt, Carlos Enguis, Jorma Lyly, Peter Lysell och  
   Pia Moberg  
 6 dan:  Kerstin Fredbäck och Kenneth Linder 
 7 dan:  Ulf Evenås 
 
I övrigt har sedan föregående möte (07-08-27) dangraderingar genomförts vid följande tillfällen:  
  Norrköping, 10 november 2007  
 Stockholm, 24 november  
 Malmö, 8 december  
 Göteborg, 6 januari, 2008 
 Stockholm, Järfälla, 13 januari 
  Stockholm, 16 februari. 
  Karlstad, 8 mars 
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4 §  Följande dangraderingstillfällen planeras: 
 Stockholm, 29 mars  
 Sundsvall, 28 juni 
 Stockholm, 2 augusti 
 Uppsala, augusti 
 Malmö, 6 december 
 
 
 
Aikikais graderingsregler m.m. 
 
5 §  Aikidosektionens styrelse har antagit nya rutiner för fakturering av avgifterna för dangrade-
ringar. Dessa går huvudsakligen ut på att arrangören av graderingen fyller i en särskild blankett för 
faktureringsunderlag till förbundet, och sedan väntar på en faktura. Förhoppningsvis kommer in-
betalningarna nu att fungera bättre. 
 
6 §  Det noterades åter att inga nya arrangörer av dangraderingar efter ändringen av graderings-
reglerna har dykt upp.   
 
 
Fukushidoin, shidoin  
 
7 §  Till fukushidoin har utsetts  
  Janne Chressman, Linköpings Budoklubb. 
  Christer Ek, Sedokan Växjö IF 
 Marko Härkönen, Aikido Helsingborg 
 Christian Jacobsson, Gubbängens Aikidoklubb, Stockholm 
 Lennart Strömberg, Budoken Aikikai, Nyköping 
 Sative Nadler - Trollhättans Aikidoklubb 
 German Hamjatjov – Vanadis (Nuboko) Aikidoklubb, Stockholm 
 Johan Wetterquist - Halmstad Aikidoklubb 
 
8 §  Till shidoin har utsetts Stefan Jansson, Brandbergens Aikidoklubb, Haninge.   
   
Utbildning 
 
9 §  Jan rapporterade om det arbete med en graderingsinriktad kurs för shidoin och fukushidoin, 
som görs tillsammans med Urban och Lars-Göran. 
 
 
Internationellt 
 
10 §  Stefan informerade kort om IAF:s kongress i Tanabe i Japan i oktober. 
 
 
Nästa möte, mötets avslutande 
 
11 §  Stefan kallar till ett nytt möte. Mötet avslutades. 
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Vid protokollet:     Justeras: 
 
 
 
......................................   ....................................…… 
Kerstin Fredbäck    Stefan Stenudd 



 

  
 A    I     K     I     D    O 

  

 

 

Protokoll fört vid graderingskommitténs möte 
2007-08-27 (nr 3/07) 
 
Plats:   Restaurang Belgobaren, Stockholm 
Tid:   18.00 
 
Närvarande:  Stefan Stenudd, sammankallande 
  Urban Aldenklint 
  Ulf Evenås 
  Kerstin Fredbäck 
  Jan Nevelius 
  Maria Mossberg 
   
   
Öppnande, dagordning 
 
1 §  Mötet öppnades. Stefan valdes till ordförande för mötet och Kerstin till sekreterare. Dag-
ordningen fastställdes. 
 
 
Ekonomi 
 
2 §  Några frågor rörande kommitténs ekonomi diskuterades. Det föreligger vissa avvikelser 
från budget så att intäkterna är för små medan kostnaderna är för höga. Rutinerna för kontroll av 
intäkterna för graderingar ses över av sektionens kassör tillsammans med Maria. Uppgifterna på 
hemsidan om avgifter ska ändras med hänsyn till Hombu Dojos siffror. 
 
 
Dangraderingar  
 
3 §  Hittills under året har dangraderingar genomförts vid följande tillfällen:  
 Stockholm, Järfälla, 13 januari  
 Stockholm 17 februari  
 Karlstad, 4 mars  
 Stockholm, 14 april  
 Malmö, 2 juni 
 Sundsvall, 17 juni  
 Stockholm, 4 augusti 
 Uppsala, 10 augusti. 
 
4 §  Följande dangraderingstillfällen är planerade: 
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  Norrköping, 10 november  
 Stockholm, 24 november  
 Malmö, 8 december  
 Göteborg, 6 januari, 2008 
 Stockholm, Järfälla, 12 januari 
 Stockholm, 16 februari. 
 
5 §  Eventuella rekommendationer till Hombu Dojo om högre dangrader diskuterades. 
 
Aikikais graderingsregler m.m. 
 
6 §  Det noterades att inga nya arrangörer av dangrader efter ändringen av graderingsreglerna har 
dykt upp.   
 
 
Fukushidoin, shidoin  
 
7 §  Till fukushidoin har utsetts  
  Andreas Almovist, Luleå Budoklubb 
  Jakob Blomqvist, Lunds Aikidoklubb 
  Andreas Ebbelind, Växjö Aikidoklubb 
  Rolf Isaksson, Järfälla Aikidoklubb, Stockholm 
  Mats Korkinen, Amaterasu Aikidoklubb, Stockholm 
  Brian Levy, Vanadis Aikidoklubb, Stockholm 
  Katina Morini, Vanadis Aikidoklubb, Stockholm 
  Anna Nordqvist, Luleå Budoklubb 
  Robert Pettersson, Takemusu Aikido Mora 
  Christian Roxenius, Aikido Dojo Gamlestaden, Göteborg 
  Mikael Sjögren, Iyasaka Aikidoklubb, Stockholm 
  Tor Söderlund, Örebro Aikidoklubb 
  Lars Tornemark, Kristianstads Aikikai. 
   
8 §  Till shidoin har utsetts  
 Jan Bratt, Riai Aikido Dojo, Göteborg 
 Pia Moberg, Riai Aikido Dojo, Göteborg. 
 
 
Internationellt 
 
9 §  Stefan meddelade att IAF:s styrelsemöte i Paris var mycket givande. Nästa möte blir i form 
av en kongress i Tanabe, Japan, i oktober 2008. 
 
10 §  Urban rapporterade från sin senaste Japanresa i maj. Han hade möte med flera personer 
på Hombu dojo. Vidare ledde han den trupp som representerade Sverige i den årliga aikido-
uppvisningen på Budokan i Tokyo. Dessutom deltog han under sommaren tillsammans med bl.a. 
Doshu i Norges 30-årsjubileum. 
 
 
Utbildning 
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11 §  Urban arbetar med att sätta ihop en kurs för shidoin och fukushidoin med inriktning mot gra-
deringar. 
 
 
Nästa möte, mötets avslutande 
 
12 §  Stefan kallar till ett nytt möte mot slutet av året. Mötet avslutades. 
 
 
Vid protokollet:     Justeras: 
 
 
 
......................................   ....................................…… 
Kerstin Fredbäck    Stefan Stenudd 



 

  
 A    I     K     I     D    O 

  

 

 

Protokoll fört vid graderingskommitténs möte 
2007-03-24 (nr 2/07) 
 
Plats:   Restaurang Bishops Arms, Stockholm 
Tid:   18.00 
 
Närvarande:  Stefan Stenudd, sammankallande 
  Urban Aldenklint 
  Lars-Göran Andersson 
  Ulf Evenås 
  Kerstin Fredbäck 
  Jan Nevelius 
  Maria Mossberg 
   
   
Öppnande, dagordning 
 
1 §  Mötet öppnades. Stefan valdes till ordförande för mötet och Kerstin till sekreterare. Dag-
ordningen fastställdes. 
 
2 §  Det nyss avslutade årsmötet diskuterades. Därvid kunde först konstateras att Jöran och 
Kerstin blev omvalda. Till övriga poster skedde nyval. 
 
3 §  Med anledning av att konvertering till Aikikaigrader samt vidimering av andra dangrader 
kom upp på årsmötet diskuterades dessa frågor. 
 
4 §  Mötet uppdrog åt Urban, Lasse och Jan att utreda frågan om utbildning för shidoin och fuku-
shidoin.  
   
5 §   Urban uppdrogs att informera sektionens nya kassör Pierrre Åkerblom om rutinerna för 
fakturering m.m. i samband med dangraderingar. 
 
6 §  Urban uppdrogs att representera graderingskommittén vid firandet av Norsk aikidos 30-
årsjubileum i sommar, där Doshu kommer att närvara. 
 
7 §  Stefan kallar till nästa möte, som bör äga rum efter sommaren eller tidigare om något ärende 
kräver det. Mötet avslutades. 
 
 
Vid protokollet:     Justeras: 
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......................................   ....................................…… 
Kerstin Fredbäck    Stefan Stenudd 



 

  
 A    I     K     I     D    O 

  

 

 

Protokoll fört vid möte med graderingskommittén  
2007-02-25 (nr 1/07) 
 
Plats:   Restaurang Golden Days, Göteborg 
Tid:   18.00 
 
Närvarande:  Stefan Stenudd, sammankallande 
  Urban Aldenklint 
  Lars-Göran Andersson 
  Ulf Evenås 
  Kerstin Fredbäck 
  Maria Mossberg 
   
 
Öppnande, dagordning 
 
1 §  Mötet öppnades. Stefan valdes till ordförande för mötet och Kerstin till sekreterare. Dag-
ordningen fastställdes. 
 
 
Aikikais graderingsregler 
 
2 §  Jöran Fagerlund meddelade att kommitténs förslag till nya graderingsregler har antagits av 
sektionsstyrelsen.  
  
3 §  Med anledning av detta diskuterades vissa frågor rörande kommitténs framtida arbetsupp-
gifter och behov av resurser. Graderingskommitténs arbetsbörda kommer att minska.  
Procedurer och administrativa rutiner vid dangraderingar diskuterades. Bl.a. kommer arrangö-
rerna att ha en mycket viktig roll och ett stort ansvar.  
   
4 §  Regelverkets antagande innebär att arvodena för examinatorer vid dangraderingar  i prin-
cip avskaffas. Arvodet blir i normalfallet en fråga mellan arrangör och examinator i varje enskilt 
fall. I de fall då graderingskommittén är arrangör på styrelsens uppdrag, ska arvodet dock vara 
800 kr/examinator och graderingstillfälle.  
 
5 §  Styrelsen har vid sitt senaste möte beslutat att sänka priserna för dangrader till 
 1 dan 1000 kronor (den som redan är medlem i Aikikai betalar 600 kronor) 
 2 dan 1000 kronor 
 3 dan 1200 kronor 
 4 dan 1600 kronor 
 5 dan 2000 kronor 
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 6 dan 2500 kronor 
 7 dan 3000 kronor 
  
6 §  Mötet beslöt att språkligt justera i regelverket så att på s 2, under Arbetsfält, punkt 8 lyder: 
”Graderingskommittén utför dangraderingar endast om sektionsstyrelsen begär det” samt att på s 
4, under Rekommendationer av dangrader, punkt 2, sista meningen lyder: ”Minimitiden till 5 dan 
är 5 år efter 4 dan och till 6 dan 6 år efter 5 dan”. 
   
Shidoin, fukushidoin  
 
7 §  Till shidoin har sedan föregående möte utsetts  

 Daniel Jansson, Högdalens Izanagi Aikidoklubb, Stockholm 
 Jimmy Larsson, Sundsvalls Budoklubb och  
  Fredrik Snell, Takemusu Aikido Karlstad 
 
8 §  Till fukushidoin har utsetts 
 Jan Chressman, Linköpings Budoklubb  
 Christer Ek, Sedokan Växjö IF 
 Christian Jacobsson, Gubbängens Aikidoklubb, Stockholm och 
   Lennart Strömberg, Budoken Aikikai, Nyköping. 
 
 
Rapporter 
 
9 §  IAF:s styrelsemöte i Paris, som tidigare har uppskjutits, äger rum den 26 – 30 mars. Stefan 
deltar som ledamot i IAF:s styrelse. 
 
10 §  Jöran rapporterade från förbundsstyrelsens möte att förbundets ordförande Britt Solberg 
inte ställer upp för omval. En ny ordförande söks alltså. Dessutom tillstyrktes aikidostyrelsens 
förslag till proposition om röststyrka vid förbundets årsmöten (en röst för varje påbörjat 50-tal 
medlemmar).  
 
11 §  Urban meddelade att han är inbjuden att representera Sverige i den årliga aikidouppvis-
ningen på Budokan i Tokyo, som äger rum i maj månad. 
 
12 §  Stefan meddelade att kommitténs hemsida nu även nås på adressen www.aikikai.se, som 
ägs av förbundet. Den gamla adressen www.aikikai.net länkar till den nya. 
 
13 §  Det rapporterades att Ulf har mottagit sin shihantitel på Hombu Dojos kagamibiraki i janua-
ri. 
 
 
Nästa möte, mötets avslutande 
 
14 §  Nästa möte beslöts äga rum efter förbundets årsstämma den 24 mars. Mötet avslutades. 
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Vid protokollet:     Justeras: 
 
 
 
......................................   ....................................…… 
Kerstin Fredbäck    Stefan Stenudd 



 

  
 A    I     K     I     D    O 

  

 

 

Protokoll fört vid möte med graderingskommittén  
2006-08-28 (nr 2/06) 
 
Plats:   Restaurang Tre Remmare, Stockholm 
Tid:   18.00 
 
Närvarande:  Jan Nevelius, sammankallande 
  Urban Aldenklint 
  Lars-Göran Andersson 
  Ulf Evenås 
  Kerstin Fredbäck 
  Maria Mossberg 
  Stefan Stenudd 
 
 
Öppnande, dagordning 
 
1 §  Mötet öppnades. Stefan valdes till ordförande för mötet och Kerstin till sekreterare. 
Dagordningen fastställdes. 
 
 
Dangraderingar  
 
2 §  Sedan föregående möte har dangraderingar genomförts vid följande tillfällen:  
 Stockholm 18 februari (kommittén under Endolägret),  
 Växjö 4 mars (kommittén), 
 Karlstad 12 mars (kommittén),  
 Stockholm 1 april (Igarashi sensei),   
 Malmö 3 juni (kommittén) och  
 Uppsala 12 augusti (Takemori sensei) 
 
3 §  Följande dangraderingstillfällen är planerade: 
  Norrköping 21 oktober (kommittén) 
 Stockholm 28 oktober (Igarashi sensei) 
 Malmö 9 december (kommittén) 
 Göteborg 5 januari 2007 
 Järfälla 13 januari (kommittén) 
 Stockholm 17 februari (kommittén under Endolägret). 
 
 
Aikikais graderingsregler m.m. 
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4 §  Ett förslag till nya graderingsregler, som utarbetats av Stefan, Knut Högvall och 
Jimmy Larsson förelåg. Förslagets huvudsakliga innebörd är att klubbar själva arrangerar 
och genomför dangraderingar enligt reglerna. Graderingskommittén genomför inga egna 
dangraderingar om inte styrelsen så begär. Examinatorer kan vara alla svenska shidoin (3 
st) eller inbjudna utländska instruktörer med minst 6 dan med bistånd av två svenska shido-
in. 
  

Förslaget diskuterades ingående. Mötet beslöt att med vissa ändringar anta förslaget 
som sitt och hänvisa det till styrelsen för beslut om fastställande. 
 
 
Fukushidoin, shidoin  
 
5 §  Till fukushidoin har utsetts  
   

Mats Ahlin Nuboko Aikidoklubb 
Torgny Björk Mikoto Aikidoklubb 
Sasha Isakov Iyasaka Aikidoklubb 
Kristina Isaksson Järfälla Aikidoklubb 
Bill Mattson Nuboko Aikidoklubb 
Birgitta Mohlin Nuboko Aikidoklubb 
Magnus Nylén Falkenbergs Judoklubb 
Magnus Ohlsson Malmö Aikidoklubb 
Nicholas Sharp Björkstadens Aikidoklubb 
Olof Svensson Stockholm Aikikai 

 
6 §  Till shidoin har utsetts Manne Niemi, Sedokan Växjö. 
 
 
Internationellt 
 
7 §  Stefan meddelade att IAF:s styrelsemöte i Paris den 24-29 september är inställt efter-
som flera av de tilltänkta deltagarna har problem med hälsan. Det kommer i stället att hål-
las våren 2007. 
 
8 §  Urban meddelade att han i maj 2007 är inbjuden att representera Sverige i den årliga 
aikidouppvisningen på Budokan i Tokyo. Dessutom kommer han sommaren 2008 att delta i 
20-årsjubileet av sommarlägret i Lesneven, Frankrike, där även Doshu deltar. 
 
 
Övrigt 
 
9 §  Jan meddelade att han önskar bli befriad från rollen som sammankallande i kommittén. 
Stefan utsågs till att överta uppgiften. 
 
 
Nästa möte, mötets avslutande 
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10 §  Stefan kallar till nästa möte. Mötet avslutades. 
 
 
Vid protokollet:     Justeras: 
 
 
 
......................................  ....................................…… 
Kerstin Fredbäck   Stefan Stenudd 



 

  
 A    I     K     I     D    O 

  

 

 
 

Protokoll fört vid möte med graderingskommittén  
2006-01-15 (nr 1/06) 
 
Plats:   Restaurang Tre Remmare, Stockholm 
Tid:   16.00 
 
Närvarande:  Jan Nevelius, sammankallande 
  Urban Aldenklint 
  Lars-Göran Andersson 
  Ulf Evenås 
  Kerstin Fredbäck 
  Maria Mossberg 
  Stefan Stenudd 
 
Öppnande, dagordning 
 
1 §  Mötet öppnades. Stefan valdes till ordförande för mötet och Kerstin till sekreterare. 
Dagordningen fastställdes. 
 
Föregående mötesprotokoll 
 
2 §  Föregående mötesprotokoll (2005-10-23) genomgicks och godkändes. 
 
Dangraderingar  
 
3 §  De dangraderingar som har avklarats sedan föregående möte är i Stockholm för Iga-
rashi sensei i november och för kommittén i Malmö i december, Göteborg i januari samt 
Järfälla den 14 januari. 
 
4 §  Idén om en dangradering på Sverigelägret kom upp och diskuterades i positiva orda-
lag. Det förelåg emellertid också en förfrågan från aikidoklubben Sedokan i Växjö om att 
få anordna en dangradering med anledning av klubbens 10-årsjubileum den 4-5 mars. Även 
detta bedömdes positivt. 
 Växjö i mars och Jönköping i april bedömdes dock ligga för nära varandra både i tid 
och rum. Det befarades också att planeringen för 2006 års läger (se även 12 §) redan är för 
långt framskridet för att en gradering ska kunna passa in. Mötet beslöt därför att preliminärt 
godkänna graderingstillfället i Växjö men för säkerhets skull fråga arrangörerna av Sveri-
gelägret om schemat kan rymma en gradering. 
 
Följande dangraderingstillfällen är därmed beslutade: 
 18 februari i Stockholm (kommittén under Endolägret) 
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 4 mars Växjö (kommittén) (alternativt Jönköping i påsk på Sverigelägret).  
 12 mars i Karlstad (kommittén) 
 1 april i Stockholm (Igarashi sensei) 
 3 juni (pingst) i Malmö (kommittén) 
 Augusti i Uppsala (Takemori sensei) 
 
 
Aikikais graderingsregler m.m. 
 
5 §  När det gäller klubbarnas kyugraderingssystem fattades principbeslutet att varje kyu-
grad inte behöver innehålla exakt samma tekniker som Hombu dojos graderingsschema. 
Däremot ska varje klubbs graderingsschema som helhet på kyunivå innehålla samtliga tek-
niker som finns på Hombus schema för kyugrader. 
 
6 §  Ett kyugraderingssystem från Riai Aikido Dojo har tidigare inkommit till kommit-
tén för godkännande. Jan fick i uppdrag att som svar skriftligen meddela klubben beslutet 
i 5 §. 
 
7 §  Ulf har gjort en sammanställning av Hombu dojos graderingssystem vad gäller kyu-
grader. Denna kan ligga till grund för en översyn av systemet. 
 
8 §  Med anledning av den uppkomna situationen beträffande dangraderingar inom grup-
pen Hokuo Aikikai beslutades att Stefan skriver till Somemiya på Hombu Dojo för att 
klargöra situationnen. Stefan skriver även till Knut Högvall och till de klubbar som räknar 
sig till Hokuo Aikikai och frågar om deras synpunkter vad gäller tillhörighet till svenska 
Aikikai. 
 
Fukushidoin, shidoin  
 
9 §  Till shidoin utses idag Henrik Engelkes, Kallhälls Aikidoklubb. 
 
10 §  Mötet beslöt återkalla Nissam Talebs shidoin samt fukushidointitlarna för Jörgen 
Brandt och Yoshiharu Hosoda, eftersom de inte längre är verksamma i Sverige. 
 
Internationellt 
 
11 §  Stefan meddelade att den 24-29 september har IAF styrelsemöte i Paris. Åtminstone 
Stefan och Jöran kommer att delta från Sverige. 
 
12 §  Ulf har i november varit på Hombu dojo för diskussioner och ska även i år träffa Iso-
yama sensei och Yonemochi sensei i Köpenhamn. Urban reser till Japan i maj och deltar i 
den årliga uppvisningen på Budokan. I maj åker Jan till Österrike och träffar Endo sensei. 
 
Rapport från styrelsen 
 
13 §  Kerstin informerade om styrelsearbetet. Där pågår bl.a. planeringen av 2006 års Sveri-
geläger, som kommer att äga rum i Jönköping under påskhelgen. Niklas ansvarar i styrelsen. 
Vidare meddelades att Klas Marklund har lämnat styrelsen. 
 
Register och dokumentation 
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14 §  Mötet beslöt att ett pappersutskick av graderingsregistret till klubbarna skall ske. Det 
gäller dock att välja en lämplig sortering. 
 
Nästa möte, mötets avslutande 
 
15 §  Jan kallar till nästa möte. Mötet avslutades. 
 
 
Vid protokollet:     Justeras: 
 
 
 
..........................................……....  ....................................…………..… 
Kerstin Fredbäck    Stefan Stenudd 



 

  
     A    I     K     I     D    O 

  

 

  
Möte med aikidosektionens graderingskommitté  
2005-10-23 (nr 3/05) 
 
Plats:   Norrköping 
Tid:   12.00 
Närvarande:  Urban Aldenklint 
  Lars-Göran Andersson 
  Ulf Evenås 
  Maria Mossberg 
  Jan Nevelius 
  Stefan Stenudd 
 
Öppnande, dagordning 
1 §  Mötet öppnades. Stefan valdes till mötessekreterare. Dagordningen fastställdes. 
 
Föregående mötesprotokoll 
2 §  Föregående mötesprotokoll (2004-06-16) är justerat och publicerat. 
 
Dangraderingar 
3 §  Sedan förra mötet har följande dangraderingar genomförts: 

Juni 18, Tranemo 
Juli 6-10, Sundsvall (ledd av Shishiya sensei) 
Augusti 6, Uppsala (ledd av Takemori sensei) 
Augusti 6, Stockholm (ledd av Igarashi sensei) 
Oktober 22, Norrköping 

 
4 §  Följande dangraderingar är planerade: 

November 5, Stockholm (ledd av Igarashi sensei) 
November 10-13, Sandviken (ledd av Shishiya sensei) 
December 10, Malmö 
Januari 7, Göteborg 
Januari 14, Järfälla 
Februari 18, Stockholm 
Mars 11, Karlstad 
April 22, Stockholm (ledd av Igarashi sensei) 

 
5 §  Beslöts att på blanketten för ansökan om dangradering införa en ruta för markering av om 
den sökande tidigare fällts vid examination till samma grad. 
 
Aikikais graderingsregler 
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6 §  Noterades att sektionsstyrelsen har godkänt de reviderade reglerna. 
 
7 §  Hemsidan ska kompletteras med information om barngraderingar. Urban Aldenklint och 
Jan Nevelius handlägger. 
 
8 §  Diskuterades Riais kyugraderingskrav, som klubben sänt in för godkännande. Några oklar-
heter ska utredas. Jan Nevelius handlägger. 
 
Fukushidoin och shidoin 
9 §  Bekräftades följande utnämningar till fukushidoin, från den 17 oktober: 
 Anders Kamph, Kristianstads Aikikai 
 Günter Annby, Göteborgs Aikidoklubb 
 Helén Enqvist, Aikido Helsingborg 
 Mats Strömgren, Aikido Dojo Gamlestaden 
 Gunnar Svensson, Aikido Dojo Norrköping 
 

 10 §  Följande personer utnämndes till shidoin: 
  Leif Sunje, Hikari aikidoklubb 
  Zeth Moberg, Aikido Shuren dojo Göteborg 
  Sören Olsson, Aikido Dojo Norrköping 
  Dirk Handzik, Arvika Aikido Dojo 
 
Hombu dojo 
11 §  Rapporterades från Doshus läger i Finland 16-18 september, där kommittéledamöterna 
Urban Aldenklint, Lars-Göran Andersson och Maria Mossberg deltog – även sektionsordföran-
den Jöran Fagerlund. På den stora uppvisningen deltog en svensk trupp under ledning av Lars-
Göran Andersson. 
 
Internationellt 
12 §  Rapporterades från World Games i Tyskland 22-24 juli, där kommittéledamöterna Lars-
Göran Andersson, Ulf Evenås, Maria Mossberg och Stefan Stenudd var närvarande – även Jöran 
Fagerlund och Anna Wilder Hjerppe från sektionsstyrelsen. 
 
13 §  Stefan Stenudd informerade om IAF:s kommande styrelsemöte i Paris, september 2006. 
 
Register och dokumentation 
14 §  Noterades att kommitténs nya hemsida, framställd av Stefan Stenudd och Sture Nöjd, 
godkänd via epost av kommittén, har färdigställts och publicerats på aikikai.net i början på sep-
tember. 
 
15 §  Beslöts att hädanefter skicka ut hela danregistret per brev till klubbarna minst en gång om 
året. 
 
Övrigt 
16 §  Diskuterades ett brev till kommittén från Per-Ola Olsson, Malmö Aikidoklubb, och Jonas 
Palm, Lunds Aikidoklubb, med flera förslag på kompletteringar och ändringar av kommitténs 
rutiner. Uppdrogs åt Stefan Stenudd att skriftligt meddela de svar kommittén enades om. 
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17 §  Beslöts att hålla ett graderingsseminarium för fukushidoin och shidoin. Uppdrogs åt Jan 
Nevelius att utarbeta ett förslag på detta. 
 
Mötets avslutande 
18 §  Mötet avslutades. 
 
 
Vid protokollet:     Justeras: 
 
 
 
..........................................……....  ....................................…………..… 
Stefan Stenudd    Jan Nevelius, sammankallande 
 



 

  
     A    I     K     I     D    O 

  

 

Protokoll fört vid möte med graderingskommittén  
2005-06-16 (nr 2/05) 
 
Plats:   Restaurang Tre Remmare, Stockholm 
Tid:   18.00 
Närvarande:  Jan Nevelius, sammankallande 
  Urban Aldenklint 
  Ulf Evenås 
  Kerstin Fredbäck 
  Maria Mossberg 
  Stefan Stenudd 
 
Öppnande, dagordning 
 
1 §  Mötet öppnades. Jan valdes till ordförande för mötet och Kerstin till sekreterare. Dagord-
ningen fastställdes. 
 
Föregående mötesprotokoll 
 
2 §  Föregående mötesprotokoll (2005-03-12) genomgicks och godkändes. 
 
Dangraderingar  
 
3 §  De dangraderingar som har avklarats sedan föregående möte är med Kobayashi sensei i 
Stockholm 2 april och med Tamura sensei i Malmö 11 juni. Speciellt den senare diskuterades, 
eftersom den resulterade i ett ovanligt stort antal underkända.  
 
4 §  De dangraderingstillfällen som närmast följer är Tranemo 18 juni och Sundsvall den 9 juli. 
Den senare innebär ett speciellt problem, eftersom Shishiya sensei efter Nishio senseis död inte har 
någon egen graderingsrätt i Sverige. Eventuellt kan situationen lösas tillfälligt genom att endast pap-
pershanteringen sker genom kommittén. .Stefan uppdrogs att handlägga ärendet. 
 
Därefter planerades följande dangraderingstillfällen:  

 Uppsala (Takemori), 30 juli, 
 Stockholm (Igarashi), 6 augusti, 
 Norrköping, (kommittén), 24 oktober 
 Stockholm (Igarashi), 5 november, 
 Malmö (kommittén), 10 december, (preliminärt) 
 Göteborg, (kommittén), 8 januari 2006,  
 Järfälla, (kommittén), 21 januari. 
 Stockholm (kommittén, Endolägret), 18 februari, 
 Karlstad, (kommittén), 11 mars, 
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 Stockholm, (Igarashi), 22 april. 
 
Aikikais graderingsregler m.m. 
 
5 §  Stefans förslag till regelverk för graderingskommittén diskuterades och godkändes efter 
några små justeringar. 
 
6 §  Ett kyugraderingssystem från Riai Aikido Dojo har inkommit till kommittén. Jan fick i upp-
drag att handlägga ärendet och föreslå eventuella kompletteringar i förhållande till grundsystemet. 
 
7 §  När det gäller den automatiska vidimeringen av dangrader som beslutades av årsmötet 2005, 
åtog sig Maria att hantera detta. Diplom ska skickas till alla som fått sin grad efter årsmötet. Det 
finns dock därutöver ett behov av att ta reda på hur registreringen av vidimeringarna hittills har skett 
på kansliet. 
 
Fukushidoin, shidoin  
 
8 §  Till fukushidoin har idag utsetts Ulf Jönsson, Vanadis Aikidoklubb, Stockholm. 
 
Kommittén behandlade ånyo Mats Alexanderssons ansökan om shidoin. Trots att det inte har gått 
att få entydiga besked om hur ofta han instruerar på sin klubb, beslöt kommittén att godkänna hans 
ansökan på grundval av hans totala meriter. Stefan meddelar Mats skriftligen. 
 
I övrigt har följande personer erhållit titeln shidoin: Leif Kinnersjö och Benny Junja, Aikido Dojo 
Norrköping, Jöran Fagerlund och Dan Borg, Göteborgs Aikidoklubb, samt Ronny Irekvist, Troll-
hättans Aikidoklubb. 
 
Internationellt 
 
9 §  Urban informerade om vad som är på gång inom Hombu Dojo. Bl.a. planerar Doshu att åka 
till Oslo 2007 för att närvara vid norsk aikidos 30-årsjubileum. 
 
10 §  Stefan informerade om IAF:s verksamhet. Vidare har sektionens styrelse tidigare beslutat 
att skicka ett antal personer till World Games i Duisburg, Tyskland, 22 – 24 juli. Komittén repre-
senteras av Stefan, Lars-Göran och Maria. 
 
11 §  När det gäller Finlands 35-årsjubileum 16-18 september i Helsingfors, har sektionsstyrelsen 
beslutat att utse Jöran Fagerlund och Urban till Sveriges representanter. 
 
Urban framförde önskemål om att få vissa resurser när Arai och Kubo sensei kommer från Japan 
för ett läger tillsammans med Igarashi sensei i Stockholm i augusti. 
 
Rapport från styrelsen 
 
12 § Kerstin rapporterade om styrelsens arbete i övrigt, som huvudsakligen handlar om att försö-
ka genomföra verksamhetsplanen. Fastställandet av reglerna för graderingskommittén bordlades 
vid senaste mötet i avvaktan på att kommittén enas om ett slutgiltigt förslag. 
 
Nästa möte, mötets avslutande 
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13 §  Nästa möte äger, som tidigare beslutats, rum i Norrköping den 23 oktober tillsammans med 
Aikidosektionens styrelse.  
 
14 §  Mötet avslutades. 
 
 
Vid protokollet:     Justeras: 
 
 
 
..........................................……....  ....................................…………..… 
Kerstin Fredbäck    Jan Nevelius 



Aikidosektionens graderingskommitté 
Möte den 12 mars 2005, Stockholm 
 
Närvarande: 
Urban Aldenklint, Lars-Göran Andersson, Ulf Evenås, Kerstin Fredbäck, Maria Mossberg, Jan Nevelius, 
Stefan Stenudd. 
 
Protokoll 
 

1. Öppnande, dagordning 
  Mötet öppnades och dagordningen godkändes. 

 
2. Dangraderingar, planering 

Nytt dangraderingstillfälle: Norrköping 22 oktober. Lars-Göran och Ulf sköter examinationen 
tillsammans med Leif Kinnersjö. 
Lars-Göran och Ulf ska undersöka möjligheten till och behovet av ytterligare dangraderingar 
under året vad gäller f.d. Iwama. 

 
3. Aikikais graderingsregler 

Frågan om subventioner när det gäller graderingar på läger med inbjudna shihan hänskjutes till 
sektionsstyrelsen. 
Beslutades att varje dangradering ska ha tre examinatorer. 
Uppdrogs åt Jan och Stefan att utarbeta rutiner för automatisk vidimering av dangrader inom 
Aikikai. 
 

4. Fukushidoin, shidoin, shihan 
Ny fukushidoin – Mårten Holmberg. 
Nya shidoin – Jonas Palm, Maria Mossberg och Åsa Scherrer 
Avslag: Kommittén avslog Mats Alexanderssons ansökan om shidoin. Stefan uppdrogs att 
meddela Mats detta och att även fortsätta eventuell hantering. 
 

5. Internationell representation 
World Games, juli 2005: från graderingskommittén närvarar: Stefan, eventuellt Ulf, Lars-Göran 
och Maria. Slutgiltigt besked lämnas till styrelsen nästa vecka. 
Vid Finlands jubileum i sommar kommer Urban att representera graderingskommittén. 
När det gäller representation på Takemoris läger handhar Jan Nevelius och Stefan saken. 
 

6. Övriga frågor 
Stefan och Sture Nöjd arbetar vidare med att ta fram information om hur graderingskommitténs 
arbete och rutiner fungerar, samt en viss revision av regelverket. 
Frågan om arvodering av graderingskommitténs arbete hänskjutes till sektionsstyrelsen. 

 
7. Nästa möte 

Nästa möte ska hållas i Norrköping, 23 oktober 2005, kl 15.00. 
 

 
Vid protokollet: 
Maria Mossberg 
 
 
Justeras: 
 
 
Jan Nevelius 
Sammankallande 



 

  
     A    I     K     I     D    O 

  

 

  
Möte med aikidosektionens graderingskommitté  
2004-11-28 (nr 2/04) 
 
Plats:   Jönköping 
Tid:   13.00 
Närvarande:  Urban Aldenklint 
  Ulf Evenås 
  Kerstin Fredbäck 
  Stefan Stenudd 
 
 
Öppnande, dagordning 
 
1 §  Mötet öppnades. Stefan valdes till ordförande för mötet och Kerstin till sekreterare. 
Dagordningen fastställdes. 
 
Föregående mötesprotokoll 
 
2 §  Föregående mötesprotokoll (2004-04-12) genomgicks och godkändes efter några 
smärre ändringar. 
 
Kommitténs sammansättning 
 
3 §  Mötet beslöt att rekommendera styrelsen att utöka graderingskommittén med Lars-
Göran Andersson, Torsby, och Maria Mossberg, Stockholm. 
 
Dangraderingar 
 
4 §  Med insikt om att framförhållningen när det gäller graderingar bör förbättras, gjordes 
en plan för 2005 års dangraderingstillfällen. Dangraderingar planeras sålunda att äga rum 
vid följande tillfällen år 2005:  

 
Januari 9, Göteborg 
Januari 15, Järfälla 
Februari 19, Stockholm (Endo) 
Mars 12, Karlstad (eller helst annan helg) 
April 2, Stockholm (Kobayashi) 
Juni 11, Malmö (Tamura) 
Juni 18-19, Tranemo 
Juni, Sundsvall (Shishiya) 
Augusti 6, Uppsala (Takemori) 
Augusti 6, Stockholm (Igarashi) 
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Oktober-november, någonstans, ej Stockholm. 
Oktober-november, Sundsvall (Shishiya) 
November, Stockholm (Igarashi). 

 
5 §  Eventuella rekommendationer till högre dangrader diskuterades. Det gäller förtjänta 
personer som i så fall av Hombu Dojo i samband med årsskiftet graderas till 5 eller 6 dan.   
 
6 §  Mötet beslöt att, på blanketten för ansökan om dangradering, lägga till en rad där 
telefonnummer och e-postadress till den person som rekommenderar till graden ska anges. 
 
7 §  Mötet beslöt föreslå styrelsen att ge graderingskommittén i uppdrag att ta över ansva-
ret för vidimeringen av dangrader. 
 
Övrigt 
 
8 §  Intryck från den just avslutade framtidskonferensen ventilerades. Det var en mycket 
lyckad tillställning – inte minst från graderingskommitténs synpunkt. Flera av intrycken har 
redan påverkat besluten ovan. 
 
Mötets avslutande 
 
9 §  Mötet avslutades. 
 
 
Vid protokollet:     Justeras: 
 
 
 
..........................................……....  ....................................…………..… 
Kerstin Fredbäck    Stefan Stenudd 



 

 
 A    I    K    I    D    O 

   

 

 
Möte med aikidosektionens graderingskommitté  
2004-04-12 (nr 1/04) 
 
Plats:   Uppsala 
Tid:   14.00 
Närvarande:  Jan Nevelius, sammankallande 
  Urban Aldenklint 
  Ulf Evenås 
  Kerstin Fredbäck 
  Stefan Stenudd 
 
 
1 §  Öppnande, dagordning 
 
Mötet öppnades. Jan valdes till ordförande för mötet och Kerstin till sekreterare. Dagord-
ningen fastställdes. 
 
2 §  Föregående mötesprotokoll 
 
Föregående mötesprotokoll (2003-08-31) genomgicks och godkändes. 
 
3 §   Ekonomi 
 
Det ekonomiska läget kan enligt uppgifter gällande första kvartalet 2004 betecknas som gott, 
trots att överföringen av Iwama-grader till Aikikai-grader har medfört en betydande kostnad. 
 
4 §  Dangraderingar, avklarade 
 
Sedan föregående möte har ett flertal dangraderingar utförts. Under innevarande år har 
dangraderingar genomförts i Göteborg (Frölunda), i Järfälla, i Stockholm (Stockholms 
Aikidoklubb) samt på lägret med Endo sensei i Stockholm i februari. 
 
 Överföringen av Iwama-grader till Aikikai-grader är nu avklarad. Alla med Iwama-grad är 
godkända för motsvarande Aikikai. Detta har möjliggjorts genom ett mycket stort arbete av 
framför allt Stefan, vilket vi andra tackar ödmjukast för.  
 
5 §  Dangraderingar, planering  
 
Planen för årets återstående dangraderingar gicks igenom och antogs. De dangraderingar 
som alltså beslutats är i Stockholm med Igarashi sensei 17 april, Malmö 22 maj, Tranemo 
12 juni, Stockholm med Kobayashi sensei, samma dag i Uppsala med Takemori sensei, 
Kristianstad 16 oktober samt slutligen i Stockholm med Igarashi sensei 20 november. 
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6 §  Aikikais graderingsregler 
 
Med anledning av en förfrågan om att blir rekommenderad till högre dangrader uppdrogs 
åt Stefan att besvara brevet och förklara gällande principer och regler. 
 
Angående kyudiplom beslöts att Skellefteå Aikidoklubb ska uppmanas att inom en månad 
tillse att alla kyu-graderade erhåller förbundets kyu-diplom. 
 
7 §   Fukushidoin, shidoin  
 
Idag har till shidoin utsetts John-Patrick Johnsen, Aikido Dojo Gammelstaden och till fuku-
shidoin Hans-Erik Lehndal, Järfälla Aikidoklubb. 
 
8 §  Internationell representation   
 
Urban reser till Japan i juni för att delta i Kobayashi senseis 50-årsjubileum som aikidoka. 
Jan Nevelius åker till Japan för att delta i 10-årsjubileet för Endo senseis dojo i Saku. Han 
är kvar i Japan under O-senseis dödsdag. 
 
9 §  Register och dokumentation 
 
Mötet beslutar att se till att Claes får direktiv för hur registret skall föras när det gäller ex-
aminator och graderingsort för grader över 5 dan. 
 
10 §  Mötets avslutande 
 
Jan kallar till nästa möte. Mötet avslutades. 
 
 
Vid protokollet:     Justeras: 
 
 
 
..........................................……....  ....................................…………..… 
Kerstin Fredbäck    Jan Nevelius 



Möte med Aikikais graderingskommitté 2003-08-31

 
 
Möte med Aikikais graderingskommitté 2003-08-31 
(nr 2/03)
 
Plats:                  Restaurang Sakura, Stockholm.
Tid:                    18.30
Närvarande:       Jan Nevelius, sammankallande
                          Urban Aldenklint
                          Ulf Evenås
                          Kerstin Fredbäck
                          Stefan Stenudd
                          Claes Wikner

 
 

1 §         Öppnande, dagordning
 
Mötet öppnades. Jan valdes till ordförande för mötet och Kerstin till sekreterare. Dagordningen 
fastställdes.
 
2 §         Föregående mötesprotokoll
 
Föregående mötesprotokoll (2002-05-18) genomgicks och godkändes.
 
3 §          Ekonomi
 
Det ekonomiska läget kan enligt uppgift för närvarande betecknas som gott. Vidimeringsdiplomen har 
dock varit en relativt betungande kostnadspost för sektionen.

 
4 §         Dangraderingar
 
Sedan föregående möte har ett antal dangraderingar utförts. Tre graderingstillfällen ägde rum under 
juni månad - nämligen med kommittén i Malmö (pingsten) och i Tranemo samt i Sundsvall med 
Shishiya sensei. Det senaste graderingstillfället var i augusti med Igarashi sensei i Stockholm. 
 
De närmast kommande graderingarna är i Stockholm med Igarashi sensei i november och eventuellt 
med kommittén i Järfälla i januari 2004.
 
I Aikikais dangraderingsregister saknas en del uppgifter vad gäller graderingar av Tomita sensei. 



Möte med Aikikais graderingskommitté 2003-08-31

Graderingsdatum saknas helt för ett antal personer i registret. Endast ett fåtal graderingar anges ha 
utförts före mitten av 80-talet och uppgifter saknas helt efter 1997. Efter 1997 har dock Tomita sensei 
troligen endast utfört dangraderingar i sitt eget system. Det beslöts att med hjälp av Tomita sensei 
komplettera registret med dessa uppgifter.
 
5 §        Aikkais graderingsregler
 
Mötet antog revideringar av Aikikais graderingsregler enligt ett förslag som Stefan tidigare skickat ut (i 
juni 2003). Det beslöts också att de nya reglerna ska distribueras till klubbarna.
 
6 §         Fukushidoin, shidoin 
 
Till shidoin har idag utsetts Jesper Svedberg, Brandbergens Aikidoklubb.

 
7 §         Information från aikidosektionens styrelse
 
Det meddelades att Sverigelägret år 2004 kommer att arrangeras i Uppsala. Styrelsen har även skickat 
in två bidragsansökningar till RF gällande anslag för breddidrott. Ansökningarna gällde projekt 
avseende läger med kvinnliga instruktörer samt inrättande av en seniorkommitté inom sektionen.
 
8 §         IAF
 
I september år 2004 äger en IAF-kongress rum i Tokyo. Sektionsstyrelsen har ansökt hos RF om 
internationellt stimulansbidrag för att två svenskar ska kunna delta – Kai Löfgren Shimasue och 
Stefan Stenudd. Även sektionsordföranden Jöran Fagerlund ska delta.
 
9 §          Internationell representation  
 
Urban var i Japan i maj för att delta i 20-årsjubileet för Igarashi senseis dojo. Han träffade där en rad 
personer av betydelse, däribland Doshu.

 
10 §       Iwama Ryus övergång till Aikikai
 
Ulf informerade om att Iwama-klubbarna vid klubbledarmötet 03-08-30 beslutat att ansluta sig till 
Aikikai och att övergå till dess graderingssystem. De välkomnas av kommittén. 
 
Med anledning av detta konstaterades att uppdelningen av svensk aikido i stilkommittéer inte längre 
är aktuell. Mötet beslöt därför att rekommendera Aikidosektionens styrelse att tillsätta en ny 
graderingskommitté för Aikikaigraderingar direkt under sektionen. Den bör förslagsvis bestå av 
samma personer som den befintliga graderingskommittén inom Aikikaikommittén.
 



Möte med Aikikais graderingskommitté 2003-08-31

11 §       Iwama och Aikikai – övergångsregler
 
Ifråga om den praktiska övergången till Aikikai fattades följande principbeslut:
- För dangraderade Iwamamedlemmar utan någon Aikikaigrad i botten ska Hombu dojos 
registreringsavgift på 8400 yen (ca 600 kr) betalas. Mötet beslöt rekommendera styrelsen att stå för 
exempelvis hälften av detta belopp.
- När det gäller överföring av Iwamagrader till motsvarande dangrad i Aikikai ska hela den gällande 
avgiften till Hombu dojo betalas av den enskilde medlemmen. Vid fortsatta graderingar till högre 
grader ska den subventionerade svenska avgiften gälla.
- Utnämning till fukushidoin Aikikai, som krävs för kyu-graderingsrätt, kan ske efter dispens vid 2 dan 
Iwama tills Aikikaigrad erhållits.
- Utnämning till shidoin kan ske endast när minst 4 dan Aikikai uppnåtts.
- Iwamas kyu-diplom inbytes på kansliet mot Aikikaidiplomen, som är obligatoriska.

 
Mötet beslöt också att skicka ut information till Iwama-klubbarna om de graderingsregler, diplom m.m. 
som gäller för Aikikai. Stefan uppdrogs att ordna detta.

 
 
12 §       Nästa möte och mötets avslutande
 
Jan kallar till nästa möte. Mötet avslutades.

 
 

Vid protokollet:                                               Justeras:
 
 
 
..........................................……....                 ....................................…………..…
Kerstin Fredbäck                                            Jan Nevelius



Möte med Aikikais graderingskommitté 2003-05-18

 
Möte med Aikikais graderingskommitté 2003-05-18 
(nr 1/03)
 
Plats:                  Restaurang Sawadee, Stockholm.
Tid:                    15.00
Närvarande: 
                          Jan Nevelius, sammankallande
                          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 (2002-11-29) genomgicks och godkändes efter ett par små ändringar.
 
3 §         Dangraderingar
 
De dangraderingar som utförts sedan senaste mötet är i Järfälla i januari för graderingskommittén, i 
Stockholm under Endo senseis läger i februari och för Kobayashi sensei i april. Graderingen under 
Endolägret skedde detta år för första gången under graderingskommitténs ledning helt utan Endo 
senseis medverkan.
 
Kommande graderingstillfällen är med kommittén i Malmö i pingst, i Sundsvall i juni med Shishiya 
sensei och i Stockholm med Igarashi sensei i augusti. 

 
4 §         Samordning med andra graderingssystem
 
Ulf Evenås har varit i Tokyo för att förhandla med företrädare för Hombu Dojo om hur Iwama ryus 
dangrader ska hanteras i framtiden. En lösning som innebär att graderna på vissa villkor kan övergå till 
Aikikaigrader diskuterades. 
 



Möte med Aikikais graderingskommitté 2003-05-18

 
 5 §        Fukushidoin, shidoin  
 
Till fukushidoin har 2003-04-14 utsetts Johan Gerhardsson, Vanadis Aikidoklubb, Stockholm, Agneta 
Niemi, Aikido Sedokan, Växjö, Mats Igelmark, Mikoto Aikidoklub, Nacka samt Joakim Andersson, 
Sandviken Aikido. Till shidoin har samma datum utsetts Jorma Lyly och Claes Wikner, båda från 
Vanadis.
 
6 §         Övriga Aikikaikommittén
 

För närvarande föreligger ingen direkt kommittéverksamhet utanför graderingskommittén. 
 

7 §         Information från aikidosektionens styrelse
 
Sektionsstyrelsens arbete ägnas åt att försöka genomföra verksamhetsplanen. Det handlar 
huvudsakligen om jämställdhet, utbildning, information och stilkommittéernas framtid.
 
 
8 §         Internationell representation  
 
Urban reser till Japan i maj för att delta i 20-årsjubileet för Igarashi senseis dojo. Han kommer då att 
träffa en rad personer av betydelse, däribland Doshu.

 
9 §         Nästa möte och mötets avslutande
 
Jan kallar till nästa möte. Mötet avslutades.

 
 

Vid protokollet:                                               Justeras:
 
Kerstin Fredbäck                                            Jan Nevelius



Möte med Aikikais graderingskommitté 2002-11-29

Möte med Aikikais graderingskommitté 2002-11-29 
(nr 3/02)
 
Plats:                  Restaurant Conton, Stockholm.
Tid:                    19.00
Närvarande:       Jan Nevelius, sammankallande
                          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 (2002-06-09) genomgicks och godkändes.
 
3 §         Ekonomi
 
 De ekonomiska redovisningarna som nått oss under den senaste tiden har visat på ett kraftigt 
underskott både för Aikikai och för hela aikidosektionen. Sektionens underskott torde till övervägande 
del bero på IAF-kongressen i augusti. Det är dock inte klart om även Aikikais underskott kan hänföras 
till denna. Kerstin uppdrogs att undersöka hur kostnaderna från IAF- kongressen har fördelats mellan 
sektionen och Aikikai.
 
4 §         Dangraderingar
 
De dangraderingar som utförts sedan senaste mötet ventilerades. Dessa var i Sundsvall i juni (Shishiya 
sensei), i Stockholm med Igarashi sensei den 10 augusti, i Uppsala samma helg med Takemori sensei 
samt Igarashi sensei i Stockholm i november. I Sandviken skedde även under ett läger i oktober/
november med Shishiya sensei, dangraderingar i princip utan kommitténs medverkan. 
 
Mötet beslöt att anordna graderingstillfällen med kommittén i Malmö i december och i Järfälla i 
januari. Övriga graderingstillfällena som planeras är i Stockholm med Endo sensei i februari och med 
Kobayashi sensei i april 2003. En provgradering inför graderingen med Endo sensei kommer också att 
anordnas av Vanadis Aikidoklubb den 12 januari.

 



Möte med Aikikais graderingskommitté 2002-11-29

För säkerhets skull erinrades om principen att det är graderingskommittén som anordnar 
dangraderingar. Enskilda klubbar kan ansöka om att anordna graderingar, men kommittén förbehåller 
sig rätten att planera och besluta i varje enskilt fall.

 
5 §         Barngraderingar
 
Det meddelades att det under våren 2003 kommer att anordnas barngraderingskurser.
 
6 §        Fukushidoin, shidoin, shihan        
 
Till fukushidoin har den 25 november 2002 utsetts Bertil Jönsson, GAK Enighet, Malmö.
 
Det konstaterades att om en person har utsetts till fukushidoin i en klubb och senare lämnar klubben, 
har denna inte längre något ansvar för personen ifråga. Titeln är dock personlig och kan användas i 
andra klubbar som är medlemmar i Budoförbundets aikidosektion.
 
7 §         Övriga Aikikaikommittén
 
Claes uppdrogs att påminna Niklas Risberg om att det är dags att anordna ett klubbledarmöte.

 
8 §         Information från aikidosektionens styrelse
 
Kerstin informerade om sektionsstyrelsens arbete. 
 
9 §         Internationell representation  
 
Urban reser till Japan i maj för att delta i 20-årsjubileet för Igarashi senseis dojo. Han kommer då att 
träffa en rad personer av betydelse, däribland Doshu.
 
10 §       Representation i Sverige
 
Representation i Sverige kommer att ske vid de kommande lägren med japanska shihan 
(se 4
 
11 § bbar
 
Möte
 
12 § 
 
Möte
 §).

      Inval av klu
t beslöt att rekommendera Hanna Björks klubb Armvredet, Stockholm, för inval i förbundet.

      Register och dokumentation

t beslöt att lägga ut mötesprotokollen på aikikai.net.



Möte med Aikikais graderingskommitté 2002-11-29

Till att börja med gäller beslutet protokoll fr.o.m. år 2002. Kerstin uppdrogs att skicka de aktuella
protokollen till webbmastern Stina Deurell. En viss kontroll måste dock göras för att undvika
känsliga personuppgifter.
 
Kerstin uppdrogs att undersöka rutinerna för handläggningen av vidimeringsansökningarna samt
skaffa en lista på givna vidimeringar.
 
13 §       Nästa möte och mötets avslutande
 
Jan kallar till nästa möte. Mötet avslutades.

 
 
 

Vid protokollet:                                               Justeras:
 
 
 
..........................................……....                 ....................................…………..…
Kerstin Fredbäck                                            Jan Nevelius

0



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 
 



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  
 



Aikikaikommittén  
Kerstin Fredbäck 
    

  
 

 

Möte med Aikikais graderingskommitté 2001-11-26  
(nr 4/01) 
 
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 
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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 



Aikikaikommittén  
Kerstin Fredbäck 
    

  
 

 

Möte med Aikikais graderingskommitté 2001-10-02  
(nr 3/01) 
 
Plats:   Restaurang Conton, Stockholm. 
Tid:   kl 18.30 
Närvarande:  Jan Nevelius 
  Urban Aldenklint 
  Kerstin Fredbäck 
  Knut Högvall 
 
1 §  Öppnande, dagordning 
 
Mötet öppnades. Jan Nevelius valdes till ordförande för mötet. Dagordningen fastställdes. 
 
2 §  Föregående mötesprotokoll 
 
Föregående mötesprotokoll (2001-04-07) genomgicks och godkändes. 
 
3 §  Ekonomi 
 
Urban meddelade att ekonomin för Doshu-lägret behöver ses över p.g.a. vissa oklarheter. Urban 
åtog sig att be Aikikais ekonomiansvarige Sven Stephens att se över redovisningen. 
 
4 §  Dangraderingar 
 
När det gäller graderingar med Shishiya sensei, Takemori sensei och Hosoda sensei kan 
konstateras att dessa inte har någon egen graderingsrätt i Sverige. Även om det i Shishiya senseis 
fall fortfarande är Nishio sensei som skriver under papperen, bör vi betrakta kommittén som 
ansvarig för dessa personers graderingar. 
 
Med anledning av vissa oklarheter runt den 4 dan-gradering som Richard Lincoln erhållit genom 
Hosoda sensei uppdrogs åt Jan att i ett formellt brev kontakta Lincoln för att klargöra 
förhållandena. Dels har graden har erhållits efter en anmärkningsvärt kort tid, dels är det osäkert om 
graderingen skett i Sverige eller Danmark. För att gradera i Danmark krävs tillstånd från kommittén 
och för att gradera i Sverige krävs ett utlyst graderingstillfälle samt kommitténs närvaro.  
 
När det gäller närmast förestående graderingstillfällen kan nämnas Iyasakas 20-årsjubileum den 1 
december samt Endo senseis besök i Stockholm i februari. Dessutom planeras ett läger i Malmö 
under hösten, för vilket datum ännu inte är bestämt. 
 
Mötet diskuterade allmänt dels graderingar med anledning av 40-årsjubiléet dels en allmän policy 
för eventuella kommande 6-dangraderingar. 
 
5 §  Aikikais graderingsregler 
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Beslut om tillägg till reglerna (se exempelvis protokoll 99-10-01, 99-12-08 och 01-04-07) 
bordläggs på nytt. Mötet beslöt dock att läsa igenom både de befintliga reglerna och 
tilläggsförslaget för att undersöka om de kan integreras i samma regelverk. Ett alternativ är att 
utöver fastlagda regler riktade till omvärlden ha ett antal rekommendationer avsedda för kommitténs 
eget bruk. 
 
6 §   Andra graderingssystem 
 
Här noterades att Ulf Evenås, Göteborg, erhållit 7 dan Iwama-Ryu. 
7 §  Fukushidoin, shidoin, shihan 
  
Till fukushidoin har utnämnts Åsa Rikner, Uppsala Budoklubb. 
 
Med anledning av nya regler för shihanutnämningar från Hombu dojo beslöts att ansöka om shihan 
för Jan Hermansson. Urban utsågs till handläggare i ärendet. 
 
8 §  Information från övriga Aikikaikommittén 
 
Ett instruktörsläger för Aikikai i oktober samt Aikikailägret i januari planeras i Jönköping. 
 
9 §  Information från aikidosektionens styrelse 
 
Kerstin informerade om sektionsstyrelsens arbete, som för närvarande främst handlar om 
instruktörsutbildningar i förbundets utbildningskommitté och jämställdhetsplanen. Planeringen för 
nästa års Sverigeläger är igång. Det föreligger också vissa problem med sektionens hemsida. 
 
10.  Hombu Dojo, doshu, 40-årsjubileum 
 
Urban rapporterade om doshus besök och 40-årsjubileet. Doshu uppskattade enligt Urban 
besöket, vilket stärkt svenska Aikikais band med Hombu Dojo. Allmänt sett får arrangemanget 
betraktas som mycket lyckat och en kraftfull manifestation för svensk aikido. Rapporten från lägret 
visade att Aikikai kunde uppvisa ett mer än tjugo gånger större deltagarantal än Iwama Ryu (268 
mot 11). Uppvisningen hade också vissa brister. Den ekonomiska redovisningen är dock inte helt 
klar. Kommittén tackar de som lagt ner ett stort arbete under arrangemanget och speciellt Urban 
som dragit ett mycket stort lass. 
 
11 §  IAF 
 
Det meddelades att IAF har beslutat att förlägga ett styrelsemöte i Stockholm den 15 – 19 aug. 
2002. I anslutning till konferensen kommer ett läger att anordnas i Farstahallen under helgen (den 
18-19 aug.). 
 
12 §  Internationell representation 
 
Urban beslöts åka till Japan för att delta i firandet av Hombu Dojos 70-årsjubileum och stiftelsen 
Aikikais 60-årsjubileum. Han åtog sig att då samtidigt med berörda diskutera IAF-arrangemanget 
(se 11 §). 
 



    

3

13.  Representation i Sverige 
 
Här konstaterades att det främsta tillfället för representation den närmaste framtiden är vid Iyasakas 
20-årsjubileum när både Kobayashi och Igarashi sensei kommer att vara närvarande. 
 
15.  Register och dokumentation 
 
Mötet uppdrog åt Knut att sända över ett aktuellt graderingsregister i Word. 
 
17 §  Nästa möte och mötets avslutande 
 
Datum för nästa möte sattes till måndagen den 26 november. Därefter avslutades mötet. 
 
Vid protokollet:    Justeras: 
 
 
..........................................……....  ....................................…………..… 
Kerstin Fredbäck    Jan Nevelius 



Aikikaikommittén PROTOKOLL 
Kerstin Fredbäck  
    

  
 

 

 

 
 
Möte med Aikikais graderingskommitté 2001-04-07  
(nr 2/01) 
 
 
Plats:   Restaurang Conton, Stockholm. 
Tid:   kl 16.00 
Närvarande:  Jan Nevelius 
  Urban Aldenklint 
  Kerstin Fredbäck 
  Stefan Stenudd 
 
1 §  ÖPPNANDE, DAGORDNING 
 
Mötet öppnades. Jan Nevelius valdes till ordförande för mötet. Dagordningen fastställdes. 
 
2 §  FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL 
 
Föregående mötesprotokoll (2001-01-21) genomgicks och godkändes. 
   
3 §  EKONOMI 
 
Mötet hade tagit del av en utmärkt ekonomisk rapport från Aikikaikommitténs nya 
ekonomiansvarige, Sven Stephens. Det ekonomiska läget är gott, även om man tar 
subventionerna av dangrader i beaktande. 
 
4 §  DANGRADERINGAR 
 
Det noterades med tillfredsställelse att Roland Hultberg och Hans Gauffin den 1 januari har 
erhållit 6 dan och Kerstin Fredbäck 5 dan. Ulf Evenås erhöll samtidigt via Saito sensei 6 dan 
Aikikai. Vidare noterades att Stefan Sauk, Stockholms Aikidoklubb, genom Ulf Evenås och i 
samförstånd med kommittén erhållit 1 dan Aikikai. Kommittén gratulerar samtliga.  
 
Bland de närmast förestående dangraderingstillfällena i Sverige märks lägret med Igarashi 
sensei i Stockholm den 17-23 april samt med Shishiya sensei i Sundsvall den 14-19 juni. 
Därpå följer lägret med Takemori sensei  i Uppsala den 8-13 augusti. Dessutom anordnas en 
dangradering i Malmö med graderingskommittén vid ett kommande läger med Enighet. 
 
5 §  AIKIKAIS GRADERINGSREGLER 
 
Kerstin skickar till graderingskommittén en utskrift av det reviderade förslag till tillägg till 
Aikikais regler gällande kommitténs egna dangraderingar. Stefan framlade förslaget på mötet 
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99-10-01. Det följande mötet, 99-12-08, kunde enas om revideringar. Så småningom skrevs 
de reviderade reglerna ut. De behandlas igen under nästa möte. 
 
6 §  BARNGRADERINGAR 
 
Barngraderingssystemet ligger tack vare ett utmärkt arbete av Aikikais webbmaster Stina 
Deurell på Aikikais hemsida. En genomgång av systemet kommer att göras på Aikikailägret i 
Jönköping i januari 2002. 
 
7 §  INFORMATION FRÅN AIKIKAIKOMMITTÉN  
 
Vid det senaste Aikikaimötet i Lund fick vi tack vare Stefans insatser in flera arbetsvilliga 
personer i Aikikaikommittén. Detta innebär att graderingskommittén i fortsättningen kommer 
att avlastas en del arbete, som exempelvis arrangerandet av Aikikailäger. Vid den nya 
Aikikaikommitténs möte Jönköping i februari beslutades att nästa Aikikailäger i januari 2002 
skall äga rum just i Jönköping. 
 
8 § FUKUSHIDOIN, SHIDOIN, SHIHAN  
 
Till fukushidoin har 2001-03-24 utnämnts Björn Mattsson, Ukehashi Aikidoklubb, Huddinge, 
Niklas Risberg Jönköping, Peter Ahlström, Isshinkai, Umeå, Patrik Nilsson, Kenshinkai, Visby 
samt Olof Petersson Umeå Aikidoklubb. 
 
9 §  HOMBU DOJO 
 
Från Hombu Dojo har meddelats att de i fortsättningen kommer att lägga ut graderingarna vid 
Kagami Biraki på Internet. 
 
10 §  DOSHU, 40-ÅRSJUBILEUM 
 
Urban informerade om det planerade programmet för Doshus besök i Sverige vid aikidons 40-
årsjubileum den 1-2 september. Doshu anländer på onsdagen den 29 augusti och åker hem 
följande tisdag. Under helgen blir det givetvis läger och på lördag kväll en stor jubileumsfest. 
En lägerorganisation håller på att byggas upp.  
 
11 §  IAF 
 
Det verkar som om det planerade mötet för IAFs Directing Committé i Stockholm år 2002 
blir av. 
 
12 §   INTERNATIONELL REPRESENTATION 
 
Nishio sensei kommer till Köpenhamn i påsk. Antagligen är det sista gången han kommer till 
Skandinavien. Stefan åker dit om det är möjligt. Urban åker till Japan i juni och medtar 
presenter till ett antal personer. 
 
13 §  REPRESENTATION I SVERIGE 
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Representations tillfällen blir det bl a v id Igarashi senseis besök senare denna månad. Vidare 
kommer Christian Tissier till Stockholm som i juni.  
 
14 §  NÄSTA MÖTE, MÖTETS AVSLUTANDE 
 
Inget datum för nästa möte bestämdes. Janne skickar kallelse när det blir dags. Därefter 
avslutades mötet. 
 
 
Vid protokollet:    Justeras: 
 
 
..........................................……....  ....................................…………..… 
Kerstin Fredbäck    Jan Nevelius 



Aikikaikommittén  PROTOKOLL    
Kerstin Fredbäck 
e-post: xkerstin@algonet.se    

  
 

 

 
 
 
 

Möte med Aikikais graderingskommitté 2001-01-21  
(nr 1/01) 
 
Plats:   Bollhuset i Lund.  
Tid:  kl 11.30 
Närvarande: Stefan Stenudd 
  Kerstin Fredbäck 
  Urban Aldenklint 
 
 
1 §  ÖPPNANDE, DAGORDNING 
 
Stefan förklarade mötet öppnat och valdes till dess ordförande. Dagordningen fastställdes. 
 
2 §  FUKUSHIDOIN, SHIDOIN 
 
Ansökningar om shidoin hade inkommit från Jörgen Brandt och Yoshiharu Hosoda, båda från 
Köpenhamn. För att kunna utnämnas till fukushidoin eller shidoin gäller att man måste vara  
primärt verksam i Sverige och medlem i SBF:s aikidosektion. Ansökningarna avslås därför. 
 
Till fukushidoin utses idag Per Eklund, Malmö. 
 
3 § DANGRADERINGAR 
 
Bland de närmast förestående dangraderingstillfällena i Sverige märks lägren med Endo sensei i 
Stockholm den16-18 februari och med Igarashi sensei i Stockholm den 17-23 april.  
 
Mötet beslöt att därutöver anordna en dangradering i Malmö under perioden slutet av maj, början 
av juni. Dessutom beslöts efter ett önskemål från John Patrick Johnsen, Aikido Dojo Gammelstaden 
att försöka anordna en gradering i Göteborg i slutet av april, t ex den 28-29:e. 
 
4 § MÖTETS AVSLUTANDE 
 
Mötet förklarades avslutat. 
    
 
Vid protokollet:    Justeras: 
 
 
....................................................... ............................................................ 
Kerstin Fredbäck    Stefan Stenudd  
 
 



Aikikaikommittén PROTOKOLL 
Kerstin Fredbäck 01-01-09 
    

  
 

 

 

 
 
Möte med Aikikaikommittén 2000-11-18 (nr 4/00) 
 
 
Plats:  Restaurang Sawadee, Stockholm. 
Tid: kl 12.00 
Närvarande: Urban Aldenklint 
  Kerstin Fredbäck 
  Björn Friman, från 6 § 
  Knut Högvall 
  Stefan Stenudd 
 
 
1 §  ÖPPNANDE, DAGORDNING 
 
Stefan Stenudd valdes till ordförande för mötet. Dagordningen fastställdes. 
 
2 §  FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL 
 
Föregående mötesprotokoll (2000-08-13) genomgicks och godkändes. 
   
3 § ADJUNGERINGAR,  KOMMITTÉNS SAMMANSÄTTNING 
 
Urban informerade om Aikido Dojo Gammelstadens situation. John Patrick Johnsen har 
framfört önskan ingå i Aikikaikommittén. Inget beslut fattades. 
 
4 § EKONOMI 
 
Mötet beslöt framföra önskemål till Aikidosektionens styrelse att Stefan får ett kontokort från 
SBF att använda för Aikikaikommitténs räkning. Han är den som genom sina resor redan har 
de största utgifterna. 
 
Kerstin redovisade en ekonomisk lägesrapport från sektionen. Mötet beslöt framföra önskemål 
till sektionskassören att hela Aikikaikommittén ska få utskrift av redovisningen inför mötena. 
Följande frågor och synpunkter redovisningen beslöts framföras till styrelsen:  
- Hur behandlas kostnaden för IAF-kongressen (förhållandet styrelsen – Aikikai)? 
- Var i bokföringen finns Aikikais överskott från tidigare år? 
- Graderingsavgifter bör redovisas under "Kyudiplom" respektive "Dandiplom".  
 
På förekommen anledning fattades ett principbeslut att förbundet ska vara tillmötesgående när 
det gäller utbetalningsdatum vid betalningar som går till Aikikai. 
 
5 § DANGRADERINGAR 
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Mötet beslöt att anordna dangradering under det planerade lägret i Lund den 20-21 januari. 
Den närmast förestående dangraderingen äger rum vid Igarashi senseis läger i Stockholm den 
25. november. 
 
Urban åtog sig att ställa upp en kom-ihåglista för vad kommittén bör iakttaga vid 
dangraderingar. 
 
 
6 § AIKIKAIS GRADERINGSREGLER 
 
Kerstin presenterade och delade ut en ny utskrift av Stefans förslag till komplettering av 
Aikikais graderingsregler. Urban och Janne jobbar vidare med skriften "Kompletteringar till 
skriften "Dangraderingar i Sverige". Detta ärende har tidigare bordlagts. 
 
7 § BARNGRADERINGAR  
 
Urban jobbar med layout till presentation av barngraderingsystemet till nästa möte. 
 
8 § ANDRA GRADERINGSSYSTEM 
 
Stefans och Ulf Evenås uppdrag rörande diplom/intyg för vidimering av dangrader uppgavs 
snart vara klart.  
 
9 §  AIKIKAILÄGER, AIKIKAITRÄFF 
 
Mötet konstaterade att behovet av Aikikailäger i Stockholm inte torde vara så stort. Ur ett 
Stockholmsperspektiv kan man därför tänka sig att sprida lägret ännu mer ut i Sverige. Detta 
skulle troligen stärka svensk aikido mer än den hittillsvarande modellen att ha lägret i 
Stockholm vartannat år. För det närmast följande året beslutar mötet som en kompromiss att 
anordna ett endagarsläger med Aikikaiträff på Iyasaka den 6 januari. 
 
10 § FUKUSHIDOIN, SHIDOIN, SHIHAN 
 
Björn Bengtsson, Enighet, Malmö, har idag tilldelats fukushidoin. 
 
Björn Matsson har inkommit med en ny ansökan om fukushidoin. Hans tidigare ansökan har 
tidigare bordlagts. Efter diskussion beslöt mötet att hans fukushidoin beviljas när det gått två år 
från den första ansökan. Urban deltog inte i beslutet. 
 
11 § HOMBU DOJO 
 
Urban informerade om sina planer för Doshus besök i Sverige vid aikidons 40-årsjubileum i 
september 2001.  
 
12 § IAF 
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Stefan rapporterade från IAF-kongressen i Tokyo i september. Kai Löfgren är IAFs 
webmaster och blev på kongressen även invald i styrelsen som Assistant General Secretary. 
Det finns ett förslag om att anordna ett styrelsemöte för IAF (Directing Committée) i 
Stockholm år 2002. Om detta blir av så ansvarar Urban även för detta.  
 
13 § REPRESENTATION 
 
Urban rapporterade från sitt besök vid finska aikidons 30-årsjubileum i Helsingfors, då han 
representerade Sverige och framförde gratulationer.  
 
Nästa representationstillfälle i Sverige är när Igarashi sensei besöker Stockholm. Här bör dock 
även nämnas att Svenska Budoförbundets 40-årsjubileum äger rum senare denna kväll, den 18 
november.  
 
14 § INVAL AV KLUBBAR 
 
Misogi Aikidoklubb, Västergötland och Tyresö Judo & Jujutsu Klubb rekommenderades för 
inval i Svenska Budoförbundet. 
 
15 § REGISTER OCH DATA, HEMSIDA 
 
Det beslöts att Stefan och Björn tillsammans försöker hitta en lösning för hemsidan, 
www.aikikai.net. 
 
16 § DOKUMENTATION 
 
En skrift inför aikidosektionens 40-årsjubileum diskuterades. 
 
17 § NÄSTA MÖTE, MÖTETS AVSLUTANDE 
 
Datum för nästa möte bestämdes till den 6 januari 2001. Därefter avslutades mötet. 
 
 
Vid protokollet:    Justeras: 
 
 
..........................................……....  ....................................…………..… 
Kerstin Fredbäck    Stefan Stenudd 



Aikikaikommittén PROTOKOLL 
Kerstin Fredbäck 
    

  
 

 

 

Möte med Aikikaikommittén 2000-08-13 (nr 3/00) 
 
Plats:  Restaurang Bamboo Garden. Stockholm. 
Tid: kl 13.00 
Närvarande: Jan Nevelius, sammankallande 
  Kerstin Fredbäck 
  Björn Friman 
  Stefan Stenudd 
 
 
1 §  ÖPPNANDE, DAGORDNING 
 
Kommitténs sammankallande förklarade mötet öppnat. Dagordningen fastställdes. 
 
2 §  FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL 
 
Föregående mötesprotokoll (2000-05-28) genomgicks och godkändes. 
   
3 § ADJUNGERINGAR,  KOMMITTÉNS SAMMANSÄTTNING 
 
Mötet gav Björn Friman fortsatt uppdrag att närmare formulera Aikikaikommitténs uppgifter och 
att leta efter lämpliga kandidater med intresse för att bli ledamöter i kommittén. 
 
4 § EKONOMI 
 
I avvaktan på att nya ledamöter i Aikikaikommittén tillträder, beslöts att Kerstin bevakar de 
ekonomiska frågorna hos aikidosektionen. 
 
5 § DANGRADERINGAR 
 
Som tillägg till beslutet (2000-05-28) om nya avgifter för dangrader beslöts att när andra än 
kommittén arrangerar dangradering i Sverige, får arrangören 300 kr per dangraderad person i 
bidrag för att ersätta den inkomst de tidigare haft. 
Dangraderingar har nyligen avhållits för Igarashi sensei i Stockholm och för Takemori sensei i 
Uppsala. Närmast finns ett tillfälle den 26-27 augusti i Sundsvall för Shishiya sensei. Dessutom 
planeras ett graderingstillfälle för kommittén i Huddingehallen den 5 september. 
 
6 § AIKIKAIS GRADERINGSREGLER 
 
Mötet erinrades om de kompletteringar av Aikikais regler för egna dangraderingar som Stefan 
föreslog vid mötet 1999-10-01. Vid det följande mötet 1999-12-08 beslutade kommittén om 
revideringar i Stefans textförslag. Kerstin fick i uppdrag att skriva ut den nya texten till nästa möte 
med hänsynstagande till den ändring som beslutades vid mötet i Malmö 2000-05-28. 
 
7 § BARNGRADERINGAR  
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Urban jobbar vidare med genomförandet av det nya graderingssystemet. Bl a måste utbildning 
kunna erbjudas. 
 
8 § AIKIKAILÄGER, SVERIGELÄGER 
 
Det beslöts att Aikikais egna läger fortsättningsvis ska betecknas "Aikikailäger" istället för som 
tidigare "Aikikais Riksläger". Tänkbar lokal och arrangör för Aikikailägret i januari 2001 i 
Stockholm diskuterades. I brist på lämpliga lokaler i innerstaden åtog sig Kerstin att fråga 
Stockholm Aikikai om de ställer upp som arrangörer.  
 
Filmen från Sverigelägret är i princip klar. Jan har varit på förhandsvisning och tyckte att den var 
bra.  
 
9 §  AIKIKAITRÄFF 
 
Tid för nästa Aikikaiträff bestämdes till Aikikailägret i januari. Då har förhoppningsvis Björn hittat 
intresserade och lämpliga kandidater till kommittén (se 3 §). 
 
10 § FUKUSHIDOIN, SHIDOIN, SHIHAN 
 
Jonas Hafström, Kristianstad, har 2000-08-13 utsetts till fukushidoin. 
 
11 § HOMBU DOJO 
 
Vid aikidons 40-årsjubileum år 2001 kommer Sverige mycket glädjande att gästas av Doshu. 
Mötet beslöt att utse Urban Aldenklint till ansvarig för arrangemanget och att en projektgrupp 
samlas kring honom. Det beslöts också att den mest lämpliga tidpunkten för jubiléet är sista helgen 
i augusti. Kerstin framför detta till Jöran Fagerlund. 
 
12 § IAF 
 
Stefan, Jöran Fagerlund och Kai Löfgren åker till IAF-mötet i Tokyo i september. Kai är IAFs 
webmaster och med stöd av medel från RF ska de svenska representanterna även försöka få 
honom invald i styrelsen. 
 
13 § INTERNATIONELL REPRESENTATION 
 
Urban utsågs till att representera svensk aikido på finska aikidons 30-årsjubileum i oktober. Det 
noterades också att Christian Tissier sensei fyller 50 år i februari nästa år, vilket bör 
uppmärksammas officiellt. 
 
14 § REPRESENTATION I SVERIGE 
 
Här erinrades om Svenska Budoförbundets 40-årsjubileum den 18 november. Ett viktigt 
representationstillfälle är givetvis Doshus besök nästa år (11 §). Janne uppdrogs att uppvakta 
Minegishi sensei på hennes 60-årsdag när hon kommer till Stockholm i slutet av september. 
 
15 § REGISTER OCH DATA, HEMSIDA 
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Björn försöker hitta en webmaster till www.aikikai.net (se 3 §). Tills dess åtog han sig att själv 
ansvara för hemsidan . 
 
16 § ÖVRIGA FRÅGOR 
 
Stefans och Ulf Evenås uppdrag rörande diplom/intyg för vidimering av dangrader uppgavs snart 
vara klart.  
 
17 § NÄSTA MÖTE, MÖTETS AVSLUTANDE 
 
Datuj för nästa möte bestämdes till den 18 nov, dvs samma dag som förbundets 40-årsjubileum. 
Därefter avslutades mötet. 
 
Vid protokollet:     Justeras: 
 
 
..................................................  ....................................... 
Kerstin Fredbäck    Jan Nevelius 



Aikikaikommittén  PROTOKOLL   1 
Kerstin Fredbäck 
e-post: xkerstin@algonet.se    

  
 

 

 
 
 
 

Möte med Aikikais graderingskommitté 2000-05-28 (nr 
2/00) 
 
Plats:   Enighets lokaler. Malmö. 
Tid:  kl 15.00 
Närvarande: Stefan Stenudd 
  Kerstin Fredbäck 
  Knut Högvall 
 
  
1 §  ÖPPNANDE, DAGORDNING 
 
Stefan förklarade mötet öppnat, valdes till dess ordförande samt utsågs till justeringsman. 
Dagordningen fastställdes. 
 
 
2 §  FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL 
 
Föregående mötesprotokoll (2000-03-09) gicks igenom. 
 
   
3 § DANGRADERINGAR 
 
Bland de närmast förestående dangraderingstillfällena i Sverige märks först lägret med Igarashi 
sensei i Stockholm den 3-7 augusti. Strax därefter kommer Takemori sensei (6 dan) under sitt läger i 
Uppsala den 8-13 augusti att hålla en dangradering. Sedan följer nästa gradering redan under ett 
läger i Sundsvall med Shishiya sensei (6 dan) den 23 -27 augusti. 
 
Dessutom har det från Ukehashi aikidoklubb i Huddinge framförts önskemål om att anordna en 
dangradering någon gång den närmaste framtiden. Mötet beslöt att försöka tillgodose detta 
önskemål och att överlåta åt Jan att hitta en passande tid. 
 
Mötet beslöt med anledning av ett förslag från Stefan att införa fasta priser för dangrader. Avgifterna 
beslöts tills vidare till 1200 kr för 1 - 2 dan, 1500 kr  för 3 dan, 2000 kr för 4 dan och 3000 kr för 
5 dan. Detta innebär en kraftig subvention av graderna. 
 
Mötet beslöt att avsteg från kravet på tre kommittéledamöters närvaro vid egna graderingar kan 
göras, dock endast i undantagsfall. Sålunda beslutades att om någon av examinatorerna blir för-
hindrad att delta i en viss planerad gradering, kan kommittén besluta att vid detta tillfälle någon annan 
av kommittën utsedd shidoin inträder som examinator. 
 
 
4 § AIKIKAIS GRADERINGSREGLER 
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Ett förslag från Knut till graderingssystem enligt Nishio senseis stil diskuterades. Mötet beslöt att 
godkänna systemet i enlighet med Aikikais regelverk i Sverige. 
 
Mötet uppdrog åt Kerstin att utreda om det finns möjlighet att åstadkomma ett gemensamt 
graderingssystem som tillfredsställer alla riktningar inom Aikikai. 
 
 
 
5 § FUKUSHIDOIN, SHIDOIN 
 
På förekommen anledning beslöts ytterligare bordlägga den tidigare inkomna ansökan om 
fukushidoin från Björn Mattsson. 
 
 
6 § MÖTETS AVSLUTANDE 
 
Mötet förklarades avslutat. 
    
 
Vid protokollet:    Justeras: 
 
 
.......................................... ............................................... 
Kerstin Fredbäck   Stefan Stenudd  
 
 



Aikikais Graderingskommitté  PROTOKOLL   1 
Kerstin Fredbäck 
Tel: (08-)646 61 82 
e-post: xkerstin@algonet.se    

  
 

 

 
 

Möte med Aikikais graderingskommitté 2000-03-09 (nr 
1/00) 
 
Plats:  Restaurang Bamboo Garden. Stockholm. 
Tid: kl 19.00 
Närvarande: Jan Nevelius, sammankallande 
  Urban Aldenklint 
  Kerstin Fredbäck 
  Knut Högvall 
  Björn Friman 
  
1 §  ÖPPNANDE, DAGORDNING 
 
Kommitténs sammankallande förklarade mötet öppnat samt utsågs till justeringsman. Dagordningen 
fastställdes. 
 
2 §  FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL 
 
Föregående mötesprotokoll (1999-12-08) genomgicks och godkändes. 
   
3 § AIKIKAIKOMMITTÉN 
 
I enlighet med Sundsvallsmötets beslut (se även 8 §) uppdrogs Björn Friman att tillsammans med 
Claes Wikner utreda dess konstruktion och uppgifter. 
 
4 § EKONOMI 
 
Aikikais ekonomi är god. En budget för aikikai behövs inför årsmötet. Urban ordnar detta. 
 
5 § DANGRADERINGAR 
 
Nästa tillfälle till dangraderingar i Sverige blir under lägret för Kobayashi sensei den 8 april samt för 
kommittén den 27 maj i Malmö. Det finns önskemål om en gradering i Sandviken den 3 juni i 
samband med ett läger för "Nishio-klubbarna" i Uppsala, Sundsvall och Sandviken. Det är dock 
osäkert om tillräckligt många ledamöter i kommittén är tillgänglig vid detta tillfälle.  
 
Graderingarna i Sundsvall i januari diskuterades. Knut hade synpunkter. I övrigt var kommittén 
överens om att graderingen fungerade bra och att det enbart är Hombu Dojos  regelsystem som 
gäller för kommitténs graderingar.  
 
Brytningen mellan Takemori sensei och Nishio sensei skall nu ha blivit officiell. Frågan är då om 
Takemori sensei har egen graderingsrätt från Hombu Dojo. Stefan får i uppdrag att undersöka och 
klargöra detta. 
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6 § ANDRA GRADERINGSSYSTEM 
 
Urban har skrivit ett utkast till ett brev till Hombu Dojo för att informera om Tomita senseis 
graderingssystem (se protokoll 1999-12-08). 
 
7 § AIKIKAIS RIKSLÄGER   
 
Vinterns traditionella Aikikailäger hölls i Sundsvall den 7 - 9 januari. Kommittén vill gärna tacka 
Jimmy Larsson för ett utmärkt arrangemang och mötet uppdrog åt Knut att framföra detta. 
 
8 §  AIKIKAITRÄFF 
 
På aikikaiträffen i Sundsvall under rikslägret beslöts att en ny träff skulle hållas under 
aikidosektionens Sverigeläger i Farsta i påsk. Nu beslöt mötet emellertid att, av tidsskäl, skjuta en 
sådan träff till hösten.   
 
9 § FUKUSHIDOIN, SHIDOIN, SHIHAN 
 
Till fukushidoin har idag utsetts Anders Buske (f d Hellquist) Järfälla Aikidoklubb och Rabbe 
Anklew, Skellefteå Aikidoklubb Shirakawa. 
 
10 § INFORMATION FRÅN AIKIDOSEKTIONENS STYRELSE 
 
Inför sektionens årsmöte rapporterades att det är svårt att hitta kandidater till styrelsen. Vidare har 
ännu ingen slutlig kallelse med tid och plats för årsmötet skickats ut. 
 
Den vidimering av dangrader som kommer att föreslås vid årsmötet innebär ingen egentlig kvalitets-
säkring utan endast ett slags definition och konstaterande att dangrader finns i Sverige. 
 
11 § HOMBU DOJO 
 
Här konstaterades att Igarashi sensei har fått 7 dan. 
 
12 § IAF 
 
En IAF-kongress äger rum i Tokyo i augusti. Två representanter från Sverige bör åka dit gärna på 
RFs bekostnad.  
 
13 § INTERNATIONELL REPRESENTATION 
 
Finsk aikido firar 30-årsjubileum 27-29/10. I övrigt är det under sommaren fråga om läger i Sverige 
med Tissier sensei, Takemori sensei och Igarashi sensei. 
 
14 § INVAL AV KLUBBAR 
 
Kommittén tillstyrker inval av Haga Aikidoklubb i Budoförbundet. 
 
15 § REGISTER OCH DATA, HEMSIDA 
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Mötet uppdrog åt Björn Friman att tillsammans med Claes Wikner se över aikikais hemsida. 
 
16 § NÄSTA MÖTE 
 
Jan kallar till nästa möte. 
 
17 § MÖTETS AVSLUTANDE 
 
Mötet förklarades avslutat.  
 
 
Vid protokollet:   Justeras: 
 
 
......................................................... ..................................................... 
Kerstin Fredbäck   Jan Nevelius  
 
 



Aikikais Graderingskommitté  PROTOKOLL   1 
Kerstin Fredbäck 
Tel: (08-)646 61 82 
e-post: xkerstin@algonet.se    

  
 

 

 
 
 
 

Möte med Aikikais graderingskommitté 1999-12-08 (nr 
5/99) 
 
Plats:  Restaurang Bamboo Garden. Stockholm. 
Tid: kl 18.30 
Närvarande: Jan Nevelius, sammankallande 
  Urban Aldenklint 
  Kerstin Fredbäck 
  Knut Högvall 
 
   
1 §  ÖPPNANDE, DAGORDNING 
 
Kommitténs sammankallande förklarade mötet öppnat samt utsågs till justeringsman. 
Dagordningen fastställdes. 
 
2 §  FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL 
 
Föregående mötesprotokoll (1999-10-01) genomgicks och godkändes. 
   
3 § EKONOMI 
 
Aikikais ekonomi är god. Urban framförde dock vissa kritiska synpunkter på sektionskassörens 
arbete. Han önskade fortlöpande skriftlig redovisning av det ekonomiska läget och budgetutfallet 
från kassören. Detta gäller bl a graderingsavgifterna som för närvarande inte alls redovisas. Mötet 
instämde i detta. Kerstin fick i uppdrag att författa ett utkast till skrivelse till kassören i detta 
ärende.  
 
4 § DANGRADERINGAR 
 
Nästa tillfälle till dangraderingar i Sverige blir i Sundsvall för kommittén under lägret den  
7 - 9 januari samt för Endo sensei i Stockholm i februari. Det beslutades att hela kommittén utom 
Urban reser till Sundsvall på Aikikais bekostnad. 
 
5 § AIKIKAIS GRADERINGSREGLER 
 
Stefans vid mötet 1999-10-01 lämnade förslag till regler för dangraderingar som utförs av 
kommittén gicks noga igenom punkt för punkt och diskuterades. Mötet kunde - med undantag av 
enstaka punkter - enas om de revideringar av texten som krävs. 
 
6 § BARNGRADERINGAR  
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Beträffande det system för barngraderingar som länge varit under utarbetande beslutades: 
-  Ett system innehållande graderna 12 - 7 kyu antas. 
-  Om färgade bälten eller bältesmarkeringar används av de enskilda klubbarna, gäller rött, gult, 
orange, grönt, blått och brunt. 
-   Det tekniska innehållet anpassas efterhand beroende på sitution, instruktörernas utbildning och 
erfarenhet samt lokal förekomst av befintliga, välfungerande system. 
 
 
 
7 § ANDRA GRADERINGSSYSTEM 
 
Mötet uppdrog åt Urban att skriva till Hombu Dojo för att informera om Tomita senseis 
graderingssystem (se protokoll 1999-10-01). 
 
8 §  AIKIKAIS RIKSLÄGER OCH AIKIKAITRÄFF 
 
Som tidigare beslutats kommer vinterns traditionella Aikikailäger att hållas i Sundsvall den 7 - 9 
januari (se även 4 §). En aikikaiträff är också planerad. 
 
9 § INFORMATION FRÅN AIKIDOSEKTIONENS STYRELSE 
 
När det gäller det planerade Sverigelägret under påsken 2000, framförde Urban sektons-
styrelsens beklagande över kollisionen med Nishio-lägret i Köpenhamn. Det tycks dock inte 
finnas någon alternativ tidpunkt. 
 
10 § FUKUSHIDOIN, SHIDOIN, SHIHAN 
 
Till fukushidoin har 1999-10-25 utsetts Rikard Eklund, Hikari Aikidoklubb, Stockholm och 
Ingemar Berglund, Piteå. 
 
11 § NÄSTA MÖTE 
 
Jan kallar till nästa möte. 
 
12 § MÖTETS AVSLUTANDE 
 
Mötet förklarades avslutat.  
 
 
Vid protokollet:   Justeras: 
 
 
......................................................... ..................................................... 
Kerstin Fredbäck   Jan Nevelius  
 
 



Aikikais Graderingskommitté  PROTOKOLL   1 
Kerstin Fredbäck 
Tel: (08-)646 61 82 
e-post: xkerstin@algonet.se 

     
  

 

 

 

Möte med Aikikais graderingskommitté 1999-10-01 (nr 
4/99) 
 
Plats:   Centralens Restaurang, Stockholm. 
Tid:  kl 19.30 
Närvarande: Jan Nevelius, sammankallande 
  Urban Aldenklint 
  Kerstin Fredbäck 
  Stefan Stenudd 
  Björn Gustavsson, adjungerad (t o m 3 §) 
 
 
1 §  ÖPPNANDE, DAGORDNING 
 
Kommitténs sammankallande förklarade mötet öppnat samt utsågs till justeringsman. Han hälsade 
också Björn Gustavsson, ordförande i Aikido Dojo Stockholm, speciellt välkommen som 
adjungerad till detta möte. Dagordningen godkändes med förtydligandet att Björn Gustavsson 
informerar om Tomita senseis graderingar under 3 §, eftersom han är tvungen att avvika efter 
denna punkt. 
 
2 §   FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL 
 
Föregående mötesprotokoll (1999-09-12) gicks igenom och godkändes.  
 
3 § ADJUNGERINGAR 
 
Björn Gustavsson informerade om de dangraderingar som Tomita sensei har utfört under detta år. 
Han meddelade att Tomita sensei har utfört dessa graderingar i sitt eget system,  Takemusu Aiki, 
som numera är en organisation utanför Aikikai. Han kommer i fortsättningen inte alls att gradera i 
Aikikai. Kommittén bad Björn rapportera exakt vilka av de senaste årets grader som är utfärdade 
enligt Aikikai. I fortsättningen ligger alltså Tomita senseis graderingar utanför denna kommittés 
ansvarsområde. 
   
4 § INFORMATION FRÅN AIKIDOSEKTIONENS STYRELSE 
 
Urban informerade dels om att ett Sverigeläger är planerat till påsken år 2000 i Farstahallen, 
Stockholm, dels om att en ledarkonferens diskuteras. 
 
5 § EKONOMI 
 
Aikikais ekonomi är god. Sektionen tar på sig en del av kostnaderna för lägret med Peter 
Goldsbury. Mötet poängterade att det är viktigt att ekonomin kring dangraderingarna hanteras på 
rätt sätt. 
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6 § IAF 
 
Mötet konstaterade att alla som kom i kontakt med Peter Goldsbury under lägret nyligen tycktes 
uppleva honom som en person man har förtroende för och som är mycket trevlig. Dock var inte 
deltagarantalet så högt som man kunde önska. Det konstaterades därför att om arrangemanget 
görs om krävs mer reklam.  
 
Vissa preliminära diskussioner har förekommit om att IAFs Directing Committee (dvs styrelse) 
kommer att hålla sitt möte i Stockholm år 2002. 
 
7 § HOMBU DOJO 
 
Den 25 september firades på Keio Plaza Hotel i Tokyo en betydelsefull tilldragelse, nämligen 
installationen av aikidons tredje doshu Moriteru Ueshiba. Tyvärr kunde ingen representant från 
Sverige delta. Kommittén framför sina lyckönskningar till doshu. 
 
8 § DANGRADERINGAR 
 
Nästa graderingstillfälle blir Igarashi senseis läger i Stockholm i november samt rikslägret i 
Sundsvall i januari.  
 
På förekommen anledning kräver kommittén att all information mm från arrangörer av 
dangraderingar sker skriftligen. 
  
9 § AIKIKAIS GRADERINGSREGLER 
 
Stefan lämnade ett förslag till regler för kommitténs egna graderingar. Mötet beslöt att bordlägga 
ärendet till nästa möte, så att ledamöterna får tillfälle att studera det ganska omfattande förslaget i 
lugn och ro. 
 
10 § BARNGRADERINGAR 
 
Förslaget till graderingssystem är för närvarande på remiss ute på klubbarna. 
 
11 § FUKUSHIDOIN, SHIDOIN, SHIHAN 
 
Rikard Eklund har ansökt om att bli fukushidoin. Janne uppdrogs att tala med Hans Gauffin om 
detta. 
 
12 § REPRESENTATION I SVERIGE 
 
Nästa representationstillfälle blir under Igarashi-lägret, se 8 §. 
 
13 § AIKIKAIS RIKSLÄGER OCH AIKIKAITRÄFF 
 
Som tidigare beslutats planeras vinterns traditionella Aikikailäger till Sundsvall i början av januare. 
Då avses också en ledarträff att hållas. 
 
14 § NÄSTA MÖTE 
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Jan kallar till nästa möte, snart. 
 
15 § MÖTETS AVSLUTANDE 
 
Mötet förklarades avslutat.  
 
 
Vid protokollet:   Justeras: 
 
 
......................................................... ..................................................... 
Kerstin Fredbäck   Jan Nevelius  
 



Aikikais Graderingskommitté  PROTOKOLL   1 
Kerstin Fredbäck 
Tel: (08-)646 61 82 
e-post: xkerstin@algonet.se 

     
  

 

 

 
 

Möte med Aikikais graderingskommitté 1999-09-12 (nr 
3/99) 
 
Plats:   Restaurang Conton, Stockholm. 
Tid:  kl 18.00 
Närvarande: Jan Nevelius, sammankallande 
  Urban Aldenklint 
  Kerstin Fredbäck 
  Stefan Stenudd 
 
   
1 §  ÖPPNANDE, DAGORDNING M M 
 
Kommitténs sammankallande förklarade mötet öppnat samt utsågs till justeringsman.  
 
2 §  FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL 
 
Föregående mötesprotokoll (1999-05-11) gicks igenom.  
 
3 § ADJUNGERINGAR OCH UPPDRAG, KOMMITTÉNS SAMMANSÄTTNING 
 
Det konstaterades att Stefan Stenudd på den eniga kommittés anmodan återinträtt som ledamot i 
graderingskommittén.  
   
4 § INFORMATION FRÅN AIKIDOSEKTIONENS STYRELSE 
 
Urban informerade om att ett klargörande har gjorts i sektionsstyrelsen om uppdelningen i 
arbetsuppgifter mellan styrelsen och Aikikaikommittén. Det är Aikikaikommittén och/eller 
graderingskommittén som agerar i Aikikaifrågor.  
 
5 § EKONOMI 
 
Kommittén bekräftade sitt tidigare åtagande när det gäller kostnader för möte med doshu. 
Kostnader gällande doshu och Hombu dojo belastar alltså Aikikai och inte aikidosektionen. 
 
6 § DANGRADERINGAR 
 
Mötet understrykte nödvändigheten av att följa gjorda överenskommelser rörande vilken "stil" 
angivna dangrader gäller.  
 
Mötet beslöt närmare undersöka de högre dangraderingar som under 1999 lär ha utförts av 
Tomita sensei. 
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7 § IAF 
 
Det konstaterade att ett mycket givande läger ägt rum i Stockholm under innevarande helg med 
IAFs ordförande Peter Goldsbury. Efter föreliggande möte deltar han i ett mer informellt möte 
med hela Aikikaikommittén.  
 
Vidare konstaterades att IAFs nya webmaster Kai Löfgren sammanförts med Peter Goldsbury, 
som ämnar knyta honom närmare till IAFs styrelse. 
 
8 § REGISTER OCH DATA 
 
Dangraderingsregistret beslöts tas över av Knut Högvall. 
 
9 § AIKIKAIS RIKSLÄGER 
 
Det informerades om att Knut Högvall har kontaktat Sundsvall och Jimmy Larsson om att 
anordna Aikikais stora riksläger i januari år 2000. 
 
10 § NÄSTA MÖTE 
 
Jan kallar till nästa möte, snart. 
 
11 § MÖTETS AVSLUTANDE 
 
Mötet förklarades avslutat. Härefter vidtar ett informellt möte med Aikikaikommittén och IAFs 
ordförande Peter Goldsbury. 
 
 
Vid protokollet:   Justeras: 
 
 
......................................................... ..................................................... 
Kerstin Fredbäck   Jan Nevelius  
 



Aikikais Graderingskommitté  PROTOKOLL   1 
Kerstin Fredbäck 
Tel: (08-)646 61 82 
e-post: xkerstin@algonet.se 

     
  

 

 

 
 

Möte med Aikikais graderingskommitté 1999-05-11 (nr 
2/99) 
 
Plats:   Restaurang Bamboo Garden, Stockholm. 
Tid:  kl 19.00 
Närvarande: Jan Nevelius, sammankallande 
  Urban Aldenklint 
  Kerstin Fredbäck 
  Knut Högwall, adjungerad 
 
 
   
1 §  ÖPPNANDE, DAGORDNING M M 
 
Kommitténs sammankallande förklarade mötet öppnat, hälsade deltagarna välkomna samt 
redogjorde korfattat för sin Japanresa nyligen. Han utsågs också till justeringsman.  
 
2 §  FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL 
 
Föregående mötesprotokoll (1999-01-08) genomgicks och godkändes.  
 
3 § ADJUNGERINGAR OCH UPPDRAG, KOMMITTÉNS SAMMANSÄTTNING 
 
Med anledning av Stefans plötsliga avgång har Knut Högwall kallats in som adjungerad till detta 
möte. Mötet beslöt att adjungeringen skulle gälla tills vidare eller tills ett nyval hålles av Aikikais 
årsmöte.  
   
4 § EKONOMI 
 
Med anledning av vissa redovisningsproblem vad gäller avgifter vid Nishio senseis gradering i 
Malmö 1998, beslöt mötet att söka få fram uppgifter om dagsläget. 
 
5 § DANGRADERINGAR 
 
Frågan om sommarens kommande gradering i Uppsala beslöts tas upp under 11 § Övriga frågor.  
 
Mötet uppmärksammade att Jan Nevelius och Kenneth Linder har erhållit 5 dan. Det 
konstaterades också att de senaste dangraderingstillfällena ägde rum i februari för Endo sensei 
och i april för Igarashi sensei. 
 



    

Kommittén beslöt att utlysa ett dangraderingstillfälle vid det läger i Malmö som anordnas av 
Enighet den 11-13 juni. Det beslöts att tre ledamöter i graderingskommittén normalt skall delta i 
bedömningen. Eftersom Stefan avgått ur kommittén, beslöts vidare att vid det nu aktuella tillfället 
skall Kerstin representera kommittén förutom Jan Hermansson och Jan Nevelius som håller i 
träningen. Aikikai står givetvis för kostnaden. 
 
6 § AIKIKAIS GRADERINGSREGLER 
 
Det har genom utredning framkommit att vissa klubbar använder andra diplom än Aikikais vid 
kyugraderingar. Mötet kunde därför konstatera att det i dessa fall begåtts brott mot Aikikais 
regler. Lämpliga åtgärder med anledning av detta diskuterades. 
 
7 § BARNGRADERINGAR 
 
Det nya barngraderingssystem som är under utarbetande avses vara klart under nästa termin. 
 
8 § FUKUSHIDOIN, SHIDOIN, SHIHAN 
 
Till shidoin har utsetts Carlos Enguis. 
 
9 § INTERNATIONELL REPRESENTATION 
 
Mötet kunde konstatera att Jan lämnade en gåva till den nya doshu när han var i Japan. Urban 
åker inom kort till Japan för att deltaga i Kobayashi dojos 30-årsjubileum. Han kommer även att 
närvara på middag med doshu jämte representanter från Finland. Kommittén önskar honom lycka 
till. 
 
10 § AIKIKAIS RIKSLÄGER 
 
Tanken är att nästa stora Aikikailäger skall äga rum någonstans i Norrland. Nära till hands ligger 
då Umeå. Där föreligger dock vissa samarbetsproblem mellan klubbarna. Mötet uppdrog åt Jan 
att ta vidare kontakter i ärendet. 
 
11 § ÖVRIGA FRÅGOR 
 
Det har kommit till kommitténs kännedom att det föreligger problem rörande Takemori senseis 
graderingrätt. Jan fick i uppdrag att närmare utreda vad som gäller och om så är nödvändigt 
kontakta de som ansökt om att få gradera sig. 
 
12 § NÄSTA MÖTE 
 
Tid för nästa kommittémöte sattes preliminärt till den 26 aug. 
 
13 § MÖTETS AVSLUTANDE 
 
Mötet förklarades avslutat. 



    

 
 
Vid protokollet:   Justeras: 
 
 
................................................ .............................................. 
Kerstin Fredbäck   Jan Nevelius  
 



Aikikais Graderingskommitté  PROTOKOLL   1 
Kerstin Fredbäck 
Tel: (08-)646 61 82 
e-post: xkerstin@algonet.se 

     
  

 

 

 
 
 

Sammanträde (nr 1/99) med graderingskommittén 1999-01-08 
 
Plats:   Konditori Vetebullen, Hornsgatan, Stockholm. 
Närvarande: Jan Nevelius, sammankallande 
  Urban Aldenklint 
  Kerstin Fredbäck 
  Stefan Stenudd  
   
   
1 §  ÖPPNANDE, FORMALIA 
 
Ordföranden förklarade mötet öppnat. Dagordningen genomgicks och godkändes med tillägget att Doshus 
bortgång tas upp under 3 §. Jan utsågs att justera dagens protokoll. 
 
 
2 §   FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL 
 
Protokollet från föregående möte (1998-11-21) genomlästes och godkändes.  
 
 
3 § DOSHU 
 
Det är med beklagande kommittén har nåtts av nyheten att Doshu avlidit den 4 januari 1999. Mötet beslöt 
enhälligt att ställa sig bakom att Urban av sektionsstyrelsen utses att representera Sverige på 
begravningsceremonin den 17 januari.  
 
 
4 § DANGRADERINGAR 
 
Listan på anmälningar till den första helsvenska dangraderingen den 10 januari gicks igenom. Fem personer var 
anmälda till att pröva för 1 dan. Inga problem befanns föreligga. 
 
På förekommen anledning diskuterades nödvändigheten av att hålla rimliga minimitider mellan dangraderna. 
 
 
5 § FUKUSHIDOIN OCH SHIDOIN 
 
Till fukushidoin har idag utnämnts Ulf Hjerppe, Isshinkai Aikidoklubb, Umeå, Jimmy Larsson, Sundsvalls 
Budoklubb samt Rickard Eklund, Hikari Aikidoklubb, Stockholm. 
 
 
6 § BARNGRADERINGAR 
 
Urban redovisade sitt vidareutvecklade förslag till barngraderingssystem. Han fick i uppdrag att skicka ut 
förslaget på remiss till ett antal klubbar. 
  
 
 
 
7 § REGISTER OCH DATA 
 
Med anledning av den nya lagen om personregister beslöts att dangraderings- fukushidoin- och shidoinregistren 
tills vidare inte ska föras på Aikikainet, utan endast hos Jan. 
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8 § NÄSTA MÖTE 
 
Jan kallar till nästa möte.  
 
 
9 § MÖTETS AVSLUTANDE 
 
Mötet avslutades. 
 
 
Vid protokollet:   Justeras: 
 
 
................................................ .............................................. 
Kerstin Fredbäck   Jan Nevelius  



Aikikais Graderingskommitté  PROTOKOLL   1 
Kerstin Fredbäck 
Tel: (08-)646 61 82 
e-post: xkerstin@algonet.se 

     
  

 

 

 
 

Sammanträde (nr 3/98) med graderingskommittén 1998-11-21 
 
Plats:   Iyasaka Aikidoklubbs lokaler. Stockholm. 
Närvarande: Jan Nevelius, sammankallande 
  Urban Aldenklint 
  Kerstin Fredbäck 
  Stefan Stenudd  
   
   
1 §  ÖPPNANDE, FORMALIA 
 
Ordföranden förklarade mötet öppnat. Dagordningen genomgicks och godkändes. Jan utsågs att justera dagens 
protokoll. 
 
 
2 §   FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL 
 
Protokollet från föregående möte (1998-08-10) genomlästes och godkändes.  
 
 
3 § ADJUNGERINGAR OCH UPPDRAG 
 
Ordföranden i Aikido Dojo Stockholm, Björn Gustavsson, var inbjuden till detta möte, men var tyvärr förhindrad 
att komma.  
 
 
4 § EKONOMI 
 
Det finns relativt stora ekonomiska resurser tillgängliga för Aikikais räkning under detta verksamhetsår. 
 
När det gäller erläggande av avgifter för dangraderingar till Honbu Dojo beslöt mötet att en kopia på 
betalningsuppdraget till Budoförbundets kansli ska gå till arrangören av graderingen. 
 
Det framfördes att budget för Aikikiais verksamhet bör upprättas. Mötet beslöt att Jan tar initiativet i detta ärende 
och samarbetar med Stefan. Härvid bör observeras att föreliggande verksamhetsår räcker ett och ett halvt år. För 
rikslägret 1999 uppdrogs åt Urban att göra en budget. 
 
 
5 § AIKIKAIS GRADERINGSREGLER 
 
Urban presenterade förslag till kompletteringar i skriften "Aikikai i Sverige". Den föreslagna texten genomgicks 
och diskuterades ingående, varvid ett stort antal detaljjusteringar gjordes.  
 
Det beslöts att avsnittet om barngraderingar ska brytas ut och bilda en egen skrift. Dessutom beslöts att i 
befintliga regler under "Dan-gradering" och "Den examinerades skyldigheter" tillföra kravet att avgiften ska 
erläggas när så begärs. 
 
 
6 § DANGRADERINGAR 
 
Den anmärkningsvärda och glädjande nyheten att Honbu Dojo per brev givit kommittén sitt entusiastiska 
godkännande att hålla egna dan-graderingar noterades. Det första dan-graderingstillfället för kommittén blir redan 
den 10 januari i samband med rikslägret. Mötet beslöt hänskjuta till sektionsstyrelsen att ta ställning till eventuell 
ersättning för kommittéledamöternas insatser vid graderingar i framtiden. 
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Urban och Stefan fick i uppdrag att verka för eventuella svenska graderingar i samband med Tagami Biraki på 
Honbu Dojo i januari 1999. Övriga dangraderingar i Sverige det närmaste halvåret blir i februari i samband med 
lägret med Endo sensei och i april under Igarashi senseis läger. 
 
 
7 § HOMBU DOJO OCH IAF 
 
Det noterades med tillfredsställelse att Stefan har blivit Assistant General Secretary i IAF.  
 
 
8 § REPRESENTATION I SVERIGE 
 
Nästa tillfälle för representation blir i månadsskiftet januari-februari när Hiroaki sensei kommer till Stockholm. 
Därefter kommer Endo sensei till Stockholm i februari och Igarashi sensei i april.  
 
 
9 § FUKUSHIDOIN OCH SHIDOIN 
 
Till fukushidoin har 1998-10-07 utnämnts Patrick Johnsson, Kristianstads Aikikai. Ansökan om fukushidoin från 
Rickard Eklund och bordlägges medan Jan kontaktar Hans Gauffin i ärendet. Ansökan om fukushidoin från Björn 
Mattsson bordlägges i avvaktan på annan utredning. 
 
 
10 § REGISTER OCH DATA 
 
Mötet beslöt att dangraderingsregistret samt fukushidoin- och shidoinregistret förs dels hos Jan dels på 
Aikikainet via dess webmaster. 
 
 
11 § AIKIKAITRÄFF 
 
Nästa Aikikaiträff äger rum på rikslägret 8-10 januari. Eftersom det varot svårt att skapa en Aikikaikommitté 
utanför graderingskommittén har det föreslagits att en ny Aikikaikommitté, där graderingskommittén ingår som 
den större delen, bildas. 
 
 
12 § AIKIKAIS RIKSLÄGER 
 
Mötet beslöt att döpa om Aikiais riksläger till "Svenska Aikikailägret". Kommande aikikailäger äger rum i Iyasakas 
lokaler 8-10 jan 1999.  
 
Jan fick i uppdrag att undersöka möjligheterna att anordna aikikailäger år 2000 i Umeå. 
 
 
13 § NÄSTA MÖTE 
 
Nästa kommittémöte äger rum i samband med Aikikailägret 8-10 januari. 
 
 
14 § MÖTETS AVSLUTANDE 
 
Mötet avslutades. 
 
 
Vid protokollet:   Justeras: 
 
 
................................................ .............................................. 
Kerstin Fredbäck   Jan Nevelius  



  

Sammanträde (nr 2/98) med graderingskommittén 1998-08-10 

Plats:   Restaurant Bamboo Garden. Stockholm. 

Närvarande: Jan Nevelius, sammankallande 

  Urban Aldenklint 

  Kerstin Fredbäck 

  Stefan Stenudd  

   

   

1 §  ÖPPNANDE, FORMALIA 

Ordföranden förklarade mötet öppnat. Dagordningen genomgicks och godkändes. Jan utsågs att justera dagens 
protokoll. 

2 §   FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL 

Protokollet från föregående möte (1998-02-10) genomlästes och godkändes.  

3 §  ADJUNGERINGAR OCH UPPDRAG 

Ordföranden i Aikido Dojo Stockholm, Björn Gustavsson, var inbjuden till detta möte. Han infann sig dock ej på 
grund av ett missförstånd. Mötet beslöt att inbjuda honom till nästa sammanträde. 

4 §  INFORMATION FRÅN AIKIDOSEKTIONENS STYRELSE 

På förekommen anledning har frågan om kvalitetskrav på av sektionen arrangerade aikidouppvisningar kommit 
upp. 

5 §  EKONOMI 

Det föreligger vissa redovisningsproblem inom SBF, genom att deras bokföringssystem ger dålig överskådlighet. 

6 §  GRADERINGSLICENS 

Graderingslicens t o m 3 kyu ges härmed till Rabbe Anklew, Skellefteå Aikidoklubb.  

7 §  DOKUMENTATION 

Jan gavs i uppdrag att sätta ihop kommitténs del i sektionens verksamhetsberättelse. 

8 §  AIKIKAIS GRADERINGSREGLER 

En lägesapport i utredningen om användningen av aikikaidiplom redovisades. Enligt de uppgifter som hittills har 
framkommit är det endast en klubb som använder egentillverkade diplom. För tre klubbar saknas dock ännu 
uppgifter. Jan åtog sig att informera berörd klubb om att klubbarna måste använda Aikikais diplom. Kerstin skall 
även försöka införskaffa uppgifter från de återstående tre klubbarna. 



9 §  DANGRADERINGAR 

Stefan meddelade att Cecilia inkommet med de handlingar som begärts (se protokoll för mötet 98-02-10). 
Ärendet förklarades därför avslutat. Enligt Nishio sensei har Hombu dojo godkänt att Takemori sensei genomför 
graderingar i eget namn i Sverige. Som kontroll meddelar Stefan Hombu Dojo att denna äger rum. Det närmast 
följande tillfället till dangraderingar i Stockholm blir sedan på lägret med Hatayama sensei i november.  

Det finns hos kommittén planer på att anordna ett "dangraderingsseminarium" med provgraderingar för att 
ledamöterna i graderingskommittén skall kunna "kalibrera" sin bedömning. 

10 § REPRESENTATION 

Under verksamhetsåret kommer representation i Sverige att ske i samband med lägren med Hatayama sensei, 
Hiroaki sensei, Endo sensei, Igarashi sensei och Tissier sensei. Internationellt kommer representation eventuellt 
att ske i Japan i samband med Kobayashi senseis 30-årsjubileum. 

11 § FUKUSHIDOIN OCH SHIDOIN 

Till fukushidoin har utnämnts Jonas Palm, Lund, Mona Bergman, Falun och Mats Glaser, Uppsala. Det 
bestämdes att fortsättningen får Jan besluta om utnämningarna på delegation. Endast om några tveksamheter 
föreligger behöver övriga ledamöter i kommittén konsulteras. 

12 § AIKIKAITRÄFF 

Mötet beslöt förorda att nästa Aikikaiträff äger rum på rikslägret i januari istället för som tidigare i samband med 
sektionens och förbundets årsmöte. 

13 § AIKIKAIS RIKSLÄGER 

Kommande riksläger beslöts äga rum i Iyasakas lokaler 8-10 jan 1999. 

14 § ÖVRIGA FRÅGOR 

Beträffande Tomita senseis gradering till 8 dan konstaterades att det inte är fråga om en aikidograd. Det är dock 
en fråga för en högre instans än denna kommitté. Aikidosektionens styrelse skall uppmanas att ombesörja att det 
står klart att det inte är en aikidograd. 

15 § NÄSTA MÖTE 

Jan kallar till nästa möte.  

16 § MÖTETS AVSLUTANDE 

Mötet avslutades. 

  

Vid protokollet:   Justeras: 

  

................................................  .............................................. 

Kerstin Fredbäck   Jan Nevelius  



Aikikais Graderingskommitté  PROTOKOLL  1 
Kerstin Fredbäck 
Tel: (08-)646 61 82 
e-post: xkerstin@algonet.se 

     
  

 

 

 
 

Sammanträde (nr 1/98) med graderingskommittén 1998-02-10 
 
Plats:   Restaurant Bamboo Garden. Stockholm. 
Närvarande: Jan Nevelius, sammankallande 
  Urban Aldenklint 
  Kerstin Fredbäck 
  Stefan Stenudd  
   
   
1 §  ÖPPNANDE, FORMALIA 
 
Ordföranden förklarade mötet öppnat. Dagordningen genomgicks och godkändes. Jan utsågs att justera 
dagens protokoll. 
 
 
2 §   FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL 
 
Protokollet från föregående möte (1997-09-13) genomlästes och godkändes.  
 
 
3 § DANGRADERINGAR 
 
Det närmast följande tillfället till dangraderingar i Stockholm kommer att vara i samband med lägret för Endo 
sensei den 14 februari och för Kobayashi sensei i mars. I Malmö blir det tillfälle till graderingar för Nishio 
sensei i april och för Tamura sensei i maj. Inkomna ansökningar - gällande Nishio sensei - gicks igenom.  
 
Urban tog upp Hatayama senseis besök i november. Eftersom hans besök blir istället för Igarashi senseis 
traditionella besök, blir det enligt gällande regler inte någon dangradering då. Kommittén fattade inga beslut i 
frågan. 
 
Frågan om Takemori senseis graderingsrätt vid kommande Uppsalaläger togs upp. Cecilia Ralfe-Stelander har i 
brev till Nishio sensei gett denne vilseledande uppgifter rörande graderingskommitténs och dess 
representants roll i denna fråga samt hindrat kommittén att säväl informera sig som att ställa situationen 
tillrätta. Hennes agerande diskuterades och befanns särskilt anmärkningsvärt med tanke på att hon väl känner 
till kommitténs uppgifter och vilka regler som gäller. Mötet beslöt att i en skrivelse till Cecilia påpeka detta, 
återigen begära in samtliga dokument i ärendet samt uttrycka en varning om att detta handlande inte är 
förenligt med att inneha en shidoin-titel. Hon skall också ges möjlighet att inkomma med en förklaring innan 
beslut om vidare hantering av ärendet fattas. 
 
  
4 § FUKUSHIDOIN OCH SHIDOIN 
 
Mötet beslöt att till fukushidoin utnämna Claes Nyberg, Gubbängens Aikidoklubb.   
 
En ansökan om en shidoin-titel hade inkommit från Yoshiharu Hosoda, Renshin Aikido dojo Malmö. Eftersom 
Hosoda hittills varit verksam i Köpenhamn beslöt kommittén att vänta med denna utnämning tills han hinner 
verka en tid i Sverige och blir bekant med svenska förhållanden. Om ca ett år kan frågan tas upp på nytt. I 
avvaktan på detta utnämns han härmed till fukushidoin. 
  
 
5 § NÄSTA MÖTE 
 
Jan kallar till nästa möte.  
 
 



    

2

6 § MÖTETS AVSLUTANDE 
 
Mötet avslutas. 
 
 
 
Vid protokollet:   Justeras: 
 
 
 
................................................    .................................................   
   
Kerstin Fredbäck  Jan Nevelius  
 



  

  

Sammanträde (nr 3/97) med Aikikaikommittén 1997-09-13 

Plats:   Restaurang China Town. Stockholm. 

Närvarande: Urban Aldenklint 

  Kerstin Fredbäck 

  Jan Nevelius, sammankallande 

  Cecilia Ralfe-Stelander 

  Stefan Stenudd  

   

   

1 §  ÖPPNANDE, DAGORDNING 

Ordföranden förklarade mötet öppnat. Dagordningen genomgicks och godkändes. 
Jan utsågs att justera dagens protokoll. 

2 §   FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL 

Protokollet från föregående möte genomlästes och godkändes med några mindre 
ändringar.  

3 § ADJUNGERINGAR OCH UPPDRAG   

Ingen åtgärd. 

4 § INFORMATION FRÅN AIKIDOSEKTIONENS STYRELSE 

Ingen information. 

5 § EKONOMI 

Aikikaikommitténs ekonomi är god. Kommittén går in i det nya verksamhetsåret 
med ett överskott på totalt 28 000:-, varav 16 000:- från det senaste 
verksamhetsåret (96/97) och 19 000:- från det föregående (95/96).  

Bl a mot bakgrund av detta äskar Urban upp till max 5000 kr ytterligare för den 
minnesskrift över Lennart Linder som är under utarbetande. Dessa medel skulle 
utgöra en säkerhet om de tidigare anslagna medlen (5000:- ) överskrids och 



dessutom möjliggöra en högre papperskvalitet etc. Skriften är snart färdig. Mötet 
beviljar denna begäran. 

6 § GRADERINGSLICENSER 

Ingen åtgärd. 

7 § INVAL AV KLUBBAR 

Kommittén stöder ett inval av Kimochi Aikidoklubb. 

8 § ANDRA GRADERINGSSYSTEM 

Inget att rapportera. 

9 §  DOKUMENTATION 

Jan och Urban utarbetar tillsammans en handledningsbok om procedur och 
etikett i samband med graderingar. 

10 § AIKIKAIS GRADERINGSREGLER 

Graderingsreglerna bör enligt mötets mening åter distribueras. Förslag framkom 
att ett "Aikikai-paket" skulle ställas samman för att sändas exempelvis till nya 
klubbar som söker medlemsskap och i samband med utnämningar till 
fukushidoin och shidoin. Mötet beslutar att Kerstin skall fundera på innehållet i 
ett sådant paket. 

11 § DANGRADERINGAR 

Flera allvarliga synpunkter framfördes på de grader som Nishio sensei delat ut 
till tränande i Uppsala i år. Flera fall diskuteras där bl a bristande 
administrativa rutiner lett till problematiska situationer. Mötet beslutar att i 
fortsättningen verka för att 

- rena uppvisningar inte skall anses vara en godtagbar form för graderingar, 

- enligt svensk standard 3 och 4 dan inte skall delas ut utan gradering och att 

- diplom först skall skickas till SBFs kansli. 

Det närmast följande tillfället till dangraderingar i Sverige kommer att vara i 
samband med lägret för Igarashi sensei i Stockholm i november. Därefter följer 
lägret för Endo sensei i Stockholm i februari 1998 och på Iyasaka i april. I Malmö 
blir det tillfälle till graderingar i april för Nishio sensei och i maj för Tamura 
sensei.  

Mötet beslutar att minst två ledamöter av Aikikaikommittén skall vara med vid 
alla dangraderingar i Sverige. 



12 § HOMBU DOJO OCH IAF 

Inget nytt. 

13 § REPRESENTATION I SVERIGE 

Inget nytt. 

14 § INTERNATIONELL REPRESENTATION 

Inget nytt. Representation har skett under sommaren, se föregående protokoll. 
Sammanträffanden i Norge och Finland med Moriteru Ueshiba sensei bedöms ha 
varit mycket framgångsrika. 

  

  

15 § FUKUSHIDOIN, SHIDOIN, SHIHAN 

Se 10 §. Någon form av "Aikikai-paket" avses så småningom distribueras till alla 
fukushidoin och shidoin. 

Följande personer utnämns härmed till fukushidoin: Jörgen Brandt, Jonas 
Dahlqvist, Johan Flygare, Richard Lincoln, Johan Lindgren, Mattias Olsson, Leif 
Sunje och Gunnar Svensson. Till shidoin utnämns härmed Knut Högvall.  

16 § REGISTER OCH DATA 

Jan tar över registret över fukushidoin och shidoin från Stefan och ansvarar i 
fortsättningen för dess förvaltning.  

17 § AIKIKAITRÄFF 

Aikikaiträffen som tidigare avsågs äga rum i Kristianstad i januari har flyttats 
till fredagen den 24 oktober i Stockholm (se utskickad kallelse) i samband med 
årsmötena.  

18 § AIKIKAIS RIKSLÄGER 

Nästa riksläger äger rum i Kristianstad första helgen i januari 1998.  

19 § ÖVRIGA FRÅGOR 

Cecilia meddelar att hon ser sig tvingad att avgå ur kommittén pga stora 
åtaganden i KFUM - KFUKs Idrottsförbund. Kommitténs övriga ledamöter 
beklagar hennes beslut och tackar för hennes insatser. 

20 § NÄSTA MÖTE 



Jan kallar till nästa möte efter Aikikaimötet.  

21 § MÖTETS AVSLUTANDE 

Mötet avslutas. 

  

Vid protokollet:    Justeras: 

  

  

......................................................  
 ...................................................   
   

Kerstin Fredbäck   Jan Nevelius  



  

Sammanträde (nr 2/97) med Aikikaikommittén 1997-05-26 

Plats:   Restaurang Röde Orm. Stockholm. 

Närvarande: Urban Aldenklint 

  Kerstin Fredbäck 

  Jan Nevelius, sammankallande 

  Stefan Stenudd  

   

   

1 §  ÖPPNANDE, DAGORDNING 

Ordföranden förklarade mötet öppnat. Dagordningen genomgicks och godkändes. 

2 §   FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL 

Protokollet från föregående möte genomlästes. Under punkt 11 ströks uppgiften 
om Takemori senseis gradering i Uppsala i juni 1997. 

3 § ADJUNGERINGAR OCH UPPDRAG   

Ingen åtgärd. 

4 § INFORMATION FRÅN AIKIDOSEKTIONENS STYRELSE 

- Aikidosektionens Sverigeläger flyttas från september 1997 till påsken 1998. 

- En IT-kommitté, med Ulrik Eklund (e-post: ulrik@irf.se) som sammankallande, 
är utsedd. 

- En seniorkommitté är under utarbetande.  

- Frågan om Cecilia Ralfe-Stelanders kursarvode skall behandlas på nästa HS-
möte. Frågan diskuterades. 

- Taekwondo har utträtt ur SBF. 

5 § EKONOMI 

Aikikaikommitténs ekonomi är god. Det finns pengar att använda för att 
förverkliga goda idéer om sådana dyker upp.  



6 § GRADERINGSLICENSER 

Ingen åtgärd. 

7 § INVAL AV KLUBBAR 

Inga inval sker just nu, men Höganäs Aikidoklubb är rekommenderad för inval. 

8 § ANDRA GRADERINGSSYSTEM 

Även Iwama Ryu har beslutat sälja sina kyu-graderingsdiplom genom förbundet. 

9 §  DOKUMENTATION 

Jan fick i uppdrag att skriva Aikikaikommitténs verksamhetsberättelse för året 
1996/97 och lämna till sektionsordföranden. 

10 § AIKIKAIS GRADERINGSREGLER 

Urban redogjorde för arbetet med ett barngraderingssystem. Han visade dels en 
översättning av Hombu Dojos regler för barngraderingar dels ett omfattande 
förslag byggt på Iyasaka Aikidoklubbs regler. Urban fortsätter arbetet med hjälp 
av Jan. 

Vad gäller kyu-graderingar för vuxna har de flesta klubbar lämnat in sina 
system tidigare. Mötet tog del av tidigare insända regler från Högdalens Izanagi 
Aikidoklubb samt Lennart Linders speciella 10-kyu-system. Det noterades att 
nya regler insänts av Shi Shi Shin Kokoro Dojo (Växjö) och Hikari Aikidoklubb 
(Vällingby, Stockholm). Mötet uppdrog åt Urban att studera deras 
överensstämmelse med Aikikais minimikrav. 

11 § DANGRADERINGAR 

De närmast följande tillfällena för dangraderingar i Sverige kommer att vara den 
9 augusti samt i november - båda i samband med läger för Igarashi sensei i 
Stockholm.  

En ansökan om gradering på lägret för Takemori sensei i Uppsala i juni har 
inkommit. Denna ansökan kan dock inte godkännas eftersom Takemori sensei 
oss veterligt inte är shihan samt inte är godkänd av Hombu Dojo att utföra 
dangraderingar på svensk mark.  

Dangradering genom rekommendation kan förekomma i enlighet med Hombu 
Dojos regler. Detta kan dock endast ske om ansökan undertecknats av shidoin 
eller shihan och betingar en högre kostnad än om gradering sker på vanligt vis. 

Mötet diskuterade behov av "helsvenskt" genomförda dangraderingar. Det finns 
flera skäl till detta, exempelvis ovan nämnda problem med den gradering som 



vanligtvis hålls av Nishio sensei, liksom problemet med olika "stilar", där alla 
klubbar och individer inte strikt följer en bestämd "stil". Mötet beslöt att Stefan 
skall skriva till Hombu Dojo och be att Jan Hermansson med stöd av 
graderingskommittén skall få genomföra dangraderingar i Sverige. 

12 § HOMBU DOJO OCH IAF 

Hombu Dojo har höjt priset på dangraderingar. Dessutom kan, om yenen stiger, 
omräkningar till svenska pengar medföra ytterligare prishöjningar. 

13 § REPRESENTATION I SVERIGE 

Stefan har redan träffat Minegishi sensei under hennes besök i Sverige i 
maj/juni. De närmast aktuella gästande internationella tränarna är Tissier 
sensei, Takemori sensei samt Igarashi sensei och Hiroaki Kobayashi sensei. 

14 § INTERNATIONELL REPRESENTATION 

Aikikaikommittén kommer att finnas närvarande under Moriteru Ueshiba 
senseis besök i Oslo och Lahti/Helsingfors under sommaren. I Finland pågår då 
World Games under vilken Ueshiba sensei kommer att delta i en uppvisning 
tillsammans med bl a en svensk grupp under Jan Hermanssons ledning. 

15 § FUKUSHIDOIN, SHIDOIN, SHIHAN 

Graderingskommittén beslöt utnämna Jan Lindquist, Manne Niemi och Ellet 
Bjerlemo till fukushidoin samt Thomas von Gegerfelt till shidoin. Frågan om en 
eventuell svensk shihantitel är fryst tills vidare. 

16 § REGISTER OCH DATA 

Jan ansvarar för dangraderingsregistret och förvaltar det i sin Macintosh. Stefan 
ansvarar tills vidare för registret över fukushidoin och shidoin. Säkerhetskopior 
skall finnas. 

17 § AIKIKAITRÄFFEN 

Nästa aikikaiträff ordnas i samband med Aikikais riksläger, se 18 § nedan. 

18 § AIKIKAIS RIKSLÄGER 

Kristianstad har erbjudit sig att anordna riksläger första helgen i januari 1998. 
Mötet beslöt att bifalla erbjudan.  

19 § ÖVRIGA FRÅGOR 

Inga övriga frågor förelåg. 

20 § NÄSTA MÖTE 



Jan kallar till nästa möte i september.  

21 § MÖTETS AVSLUTANDE 

Mötet avslutades. 

  

     Vid protokollet:
     

  

  

    
 .......................................................   
  

    Kerstin Fredbäck 
    









AIKIKAI
kommittén

PROTOKOLL

för
Aikikaikommitténs sammanträde
MÖTE: 1/96
TID: Lördag 15 juni 1996
PLATS: Iyasaka Aikidoklubb, Stockholm
NÄRVARANDE: Urban Aldenklint

Jan Nevelius
Stefan Stenudd

1 ÖPPNANDE, DAGORDNING
Mötet öppnades och dagordningen godkändes. Av praktiska skäl har mötet tidigarelagts
(från måndag 17 juni) och placerats i Stockholm - i samband med styrelsens helgkonferens.
Fattade beslut bör konfirmeras i efterhand av övriga ledamöter i kommittén.

2 PROTOKOLL
Föregående mötesprotokoll, nummer 4/95, justerades.

3 ADJUNGERINGAR OCH UPPDRAG
Inga ärenden.

4 INFORMATION FRÅN AIKIDOSEKTIONENS STYRELSE
Bordlades.

5 EKONOMI
Ingående balans är +5.468:- och vsh-året förväntas ge ett överskott om minst 10.000:-.

6 GRADERINGSLICENS
Inga ärenden.

7 INVAL AV KLUBBAR
Information och yttrande över Aikikai-klubbars inval genomgicks.

8 ANDRA GRADERINGSSYSTEM
Inga ärenden.

9 DOKUMENTATION
Uppdrogs åt Jan Nevelius att utforma kommitténs bidrag till verksamhetsberättelsen
95/96.

10 AIKIKAIS GRADERINGSREGLER
Föreslogs ett instruktivt tillägg till reglerna, vilket Urban Aldenklint och Jan Nevelius åtog
sig att skriva ett förslag på. Beslöts att distribuera reglerna i samband med kallelse till 1996
års träff för Aikikaiklubbarna. Beslöts också att ordna en översättning av Hombu dojos
barngraderingsregler, mot smärra arvode.

11 DANGRADERINGAR
Rapporterades från dangraderinghar med Endo shihan i februari, Igarashi shihan i mars
och Nishio shihan i april. Vid årets inträde har följande personer erhållit 5 dan: Urban
Aldenklint, Mouliko Halén och Börje Lindén.

Diskuterades på förekommen anledning rutiner vid behandling av ansökningar om
dangradering.

12 HOMBU DOJO
Information till Hombu om våra regler med mera har avsänts av Stefan Stenudd, och
mottagandet har bekräftats. Materialet redovisades för kommittén.



Stefan Stenudd fick i uppdrag att hos Hombu dojo pejla möjligheterna för ett besök
av Waka sensei sent 1996 eller under 1997.

Hombu dojos per kommande 1 oktober höjda avgifter presenterades.

13 REPRESENTATION I SVERIGE
Kommittén har representerat vid samtliga fall av gästande shihan, dessutom deltogs i
firandet av Igarashi shihans 50-årsfest på Iyasaka.

14 EAF OCH IAF
Utträde ur EAF har bekräftats av SBF:s huvudstyrelse.
Inför IAF:s kongress i oktober har Stefan Stenudd tillfrågats av sittande generalsekreterare
om att ersätta denne på posten. Stefan har, med kommitténs varma rekommendation, ställt
sig till förfogande.

15 FUKUSHIDOIN, SHIDOIN, SHIHAN
Följande utnämningar konfirmerades:
FUKUSHIDOIN

Jesper Norin, Hashidate Aikido
Annika Jansson, Hashidate Aikido
Sven Helge Ledin, Farsta Aikido
Lennart Inedahl, Farsta Aikido
Christoffer Zettermark, Aikido Dojo Falun
Stina Deurell, Lunds Aikido

SHIDOIN
Ove Halén, Umeå Aikido
Roland Hultberg, Stockholm Aikikai
Kerstin Fredbäck, Högdalens Izanagi

16 REGISTER OCH DATA
Aktuellt graderingsregister presenterades. För innevarande verksamhetsår saknas blott
KFUM Uppsalas gradering, att äga rum på söndagen. Aktuellt register över fukushidoin
och shidoin presenterades.

Beslöts att distribution av registren ska göras i samband med kallelse till
Aikikaiträffen 1996. urban Aldenklint uppdrogs att utreda en höjd säkerhet och
tillförlitlighet i registerhanteringen.

17 ÖVRIGT
Aikikai-klubbledarträff 1996 beslöts att hållas fredag den 11 oktober på Vanadis,
Stockholm. De som kallas till träffen är: klubbrepresentanter inom Aikikai, fukushidoin,
shidoin och instruktörer inom Aikikai.

18 NÄSTA MÖTE
Beslöts att Stefan Stenudd kallar till nsäta möte, att hållas ungefär i slutet på augusti.

19 MÖTETS AVSLUTANDE
Mötet avslutades.

Justeras på kommande kommittésammanträde.

Vid protokollet:

Stefan Stenudd







AIKIKAI
Graderingskommittén

PROTOKOLL - preliminärt
fört vid
Aikikais graderingskommittés sammanträde
MÖTE: 3/95
TID: 18 juni 1995
PLATS: Uppsala
NÄRVARANDE: Cecilia Ralfe-Stelander

Stefan Stenudd
Carlos Enguis
Jan Nevelius
Lennart Linder

adjungerad: Anna-Greta Ceesay

1 ÖPPNANDE, DAGORDNING
Mötet förklarades öppnat och dagordningen godkändes.

2 PROTOKOLL
Föregående mötesprotokoll nummer 1 och 2 justerades.

3 ADJUNGERINGAR OCH UPPDRAG
Uppdrogs åt Carlos Enguis och Stefan Stenudd att tillsammans behandla löpande ärenden,
såsom ansökningar om fukushidoin, shidoin och dangraderingar.

4 INFORMATION FRÅN AIKIDOSEKTIONENS STYRELSE
Ingen särskild information från styrelsen förelåg.

5 EKONOMI
Kommittén har inte fått information om sina inkomster och utgifter, inte heller om
försäljningen av kyudiplom. Uppdrogs åt Stefan Stenudd att skriva äskande för nästa
verksamhetsår.

6 GRADERINGSLICENS
Beslöts om graderingslicens till och med 3 kyu, för Claes Nyberg, 1 dan, Gubbängens
Aikido.

7 INVAL AV KLUBBAR
Ingen åtgärd.

8 ANDRA GRADERINGSSYSTEM
Ingen åtgärd.

9 DOKUMENTATION
Uppdrogs åt Carlos Enguis att till sektionens verksamhetsberättelse skriva om kommitténs
arbete.

10 AIKIKAIS GRADERINGSREGLER
Uppdrogs åt Stefan Stenudd att översätta reglerna för Aikikai i Sverige till engelska, för att
vidarebefordras till Stiftelsen Aikikai, Tokyo, i enlighet med dess internationella regler.
Beslöts att ersättning för detta arbete ska ingå i kommitténs äskande.

11 DANGRADERINGAR
Noterades att Cecilia Ralfe-Stelander och Cenneth Sparby graderats till 5 dan av Nishio
shihan. Dangradering kommer att hållas för Igarashi shihan den 12 augusti på Iyasaka
Aikidoklubb.

12 HOMBU DOJO OCH IAF



Jan Nevelius rapporterade från sitt besök i Japan, och meddelade att en skriftlig rapport
också ska inkomma.

13 REPRESENTATION I SVERIGE
Kommittén ska vara representerad vid besök från Igarashi shihan i augusti.

14 INTERNATIONELL REPRESENTATION
Ingen åtgärd.

15 FUKUSHIDOIN, SHIDOIN, SHIHAN
Följande ärenden behandlades av kommittén:
FUKUSHIDOIN
Ingen ansökan inkommen.
SHIDOIN
Beslöts att utnämna följande person till shidoin:

Hermansson, Jan Farsta Aikidoklubb

16 REGISTER OCH DATA
Anna-Greta Ceesay erbjöd sig att med kansliets berörda diskutera möjligheten att lägga upp
Aikikais graderingsregister på Budoförbundets dator och låta personalen handha det.

17 ÖVRIGT
Beslöts att ordna med en stämpel av Jan Hermanssons namnteckning, för Aikikais
kyugraderingsdiplom.

18 NÄSTA MÖTE
Uppdrogs åt Carlos Enguis att sammankalla till nästa möte.

19 MÖTETS AVSLUTANDE
Mötet avslutades.

Vid protokollet: Justeras vid nästkommande sammanträde.

Stefan Stenudd



AIKIKAI
Graderingskommittén

PROTOKOLL - preliminärt
fört vid
Aikikais graderingskommittés sammanträde

MÖTE: 2/95
TID: 28 maj 1995
PLATS: telefonmöte
NÄRVARANDE: Stefan Stenudd

Carlos Enguis
OBS:  konfirmeras/justeras vid nästa sammanträde

1 ÖPPNANDE
Mötet förklarades öppnat.

2 PROTOKOLL
Föregående mötesprotokoll justerades, utan ändringar.

3 DAGORDNING
Dagordningen godkändes.

4 INFORMATION FRÅN AIKIDOSEKTIONENS STYRELSE
Carlos meddelade att ingen särskild information från styrelsen förelåg.

5 EKONOMI
Ett äskande till styrelsen insändes den 19 februari och har behandlats. Carlos åtog sig att
inhämta precis information om styrelsens beslut.

6 GRADERINGSLICENS
Ingen ansökan om särskild graderingslicens för instruktörer under graden 2 dan har
inkommit.

7 INVAL AV KLUBBAR
Carlos informerade om invalsansökan från Helsingborgs Aikikai, som kommittén inte har
något att anmärka emot. Kommittén anser det önskvärt att information om stilarna bifogas
anmälningshandlingarna till nya aikidoklubbar. Carlos åtog sig att framföra detta till
styrelsen.

8 ANDRA GRADERINGSSYSTEM
Ingen åtgärd.

9 DOKUMENTATION
Carlos meddelade att styrelsen uppdragit åt honom att till verksamhetsberättelsen skriva
om kommitténs arbete.

10 UPPSIKT ÖVER GRADERINGAR
Ingen åtgärd.

11 AIKIKAIS GRADERINGSREGLER
Jan Nevelius förslag till målsättning för Aikikais graderingsregler upplästes och godkändes.
Därmed är den revision av reglerna som begärdes på Aikikai-klubbarnas möte i oktober
1995 avslutad.

12 DANGRADERINGAR
Ansökningar om dangraderingar vid Nishio shihans läger i Uppsala noterades.

13 RÄTT ATT UTFÖRA DANGRADERING



Ingen åtgärd.

14 HOMBU DOJO OCH IAF
Ingen åtgärd.

15 REPRESENTATION I SVERIGE
Kommittén ska vara representerad vid besök från Nishio shihan i juni, Christian Tissier
shihan i juni, samt Igarashi shihan i augusti.

16 INTERNATIONELL REPRESENTATION
Kommittén beviljades av styrelsen ett bidrag till Jan Nevelius om 4.500 kronor för hans
resa till Endo shihans invigning av sin första egna dojo i Japan den 22 april. En rapport
från besöket är att vänta.

17 FUKUSHIDOIN, SHIDOIN, SHIHAN
Meddelades att aikidosektionens styrelse beslutat att godkänna utnämnandet av följande
ledamöter i graderingskommittén till shidoin: Lennart Linder, Cecilia Ralfe-Stelander,
Stefan Stenudd, Urban Aldenklint och Jan Nevelius.
Följande ärenden behandlades av kommittén:

FUKUSHIDOIN
Beslöts att utnämna följande personer till fukushidoin:

Hartman, Magnus Järfälla Aikidoklubb
Dahlman, Bo KFUM Uppsala Aikido
Högvall, Knut KFUM Uppsala Aikido
Bosaeus, Ulrika Vanadis Aikido
Lyly, Jorma Vanadis Aikido
Nilsson, Ulf Vanadis Aikido
Johansson, Patrick Vanadis Aikido
Wahlgren, Lars Kenshinkai Aikido
Karlsson, Håkan GAK Enighet Aikido

SHIDOIN
Beslöts att utnämna följande personer till shidoin:

Sparby, Cenneth KFUM Uppsala Aikido
Gauffin, Hans Hikari Aikido

18 AIKIKAIKLUBBARS GRADERINGSSYSTEM
Ingen åtgärd.

19 REGISTER OCH DATA
Stefan meddelade att det datoriserade graderingsregistret håller på att uppdateras. För
färska uppgifter bör information och blankett för rapportering gå ut till klubbarna. Carlos
åtog sig att ta upp det med styrelsen.

20 ÖVRIGT
Rapport från Aikikai-klubbarnas möte i oktober har ännu inte distribuerats till klubbarna.
Carlos åtog sig att påtala detta för styrelsen.

21 NÄSTA MÖTE
Beslöts att hålla nästa möte i Uppsala söndag den 18 juni kl 20.

21 MÖTETS AVSLUTANDE
Mötet avslutades.

Vid protokollet: Justeras vid nästkommande sammanträde.



Stefan Stenudd

















AIKIKAI
Graderingskommittén

PROTOKOLL 
fört vid
graderingskommitténs sammanträde

MÖTE: 4/94
TID: 23 augusti 1994
PLATS: Stockholm
NÄRVARANDE: Cecilia Ralfe-Stelander

Urban Aldenklint
Stefan Stenudd
Jan Nevelius
från styrelsen: Sven Yngve Gyllsjö

1 ÖPPNANDE
Mötet öppnades.

2 PROTOKOLL
Stefan Stenudd utsågs att föra protokoll, att justeras vid nästkommande sammanträde.
Föregående mötesprotokoll genomgicks och justerades, utan ändringar.

3 DAGORDNING
Dagordningen fastställdes utifrån föregående mötesprotokoll, med vissa tillägg från
ledamöter i kommittén.

4 INFORMATION FRÅN AIKIDOSEKTIONENS STYRELSE
Sven Yngve Gyllsjö informerade om följande:

Styrelsen har i telefonmöte beslutat att flytta sektionens årsmöte till lördag den
22 oktober och att inte kalla till klubbledarträff. I stället blir under fredagkvällen en
aikikaiträff. Från kommittén uttrycktes allvarlig besvikelse över detta, av många skäl.

Den träff mellan graderingskommittéerna som planerats, äger rum söndag den
28 augusti i Stockholm. Styrelsen har vid sitt telefonmöte beslutat att närvara.

5 EKONOMI
Kommittén beslöt att godkänna förslaget till kostnadsersättningar för kommitténs
ledamöter, enligt följande - att utbetalas mot räkning:

TELEFON
Boende inom närsamtal till 08-område: 30:-/månad  (100 minuter)
Boende inom regionsamtal till 08-område: 70:-/månad  (100 minuter)
Boende inom fjärrsamtal till 08-område: 130:-/månad  (100 minuter)
Fax, förbrukningsmaterial: 100:-/år  (50 meter)

PORTO
Varje ledamot erhåller vid tillträde en rulle om 200 brevporto, och beställer själv ny
rulle när denna beräknas vara åtgången. Rimlig minimiåtgång torde vara 100 brev-
porto per år.



KONTORSVAROR
Papper, förbrukningsmaterial till printer, etc. Minimiersättning 

200:-/år. Därutöver enligt räkning.
RESOR

Kollektivt eller per eget fordon. Enligt reseräkning.
TRAKTAMENTE

Inga traktamenten, där ej annat beslutas - då enligt statliga regler.

6 ADJUNGERING OCH UPPDRAG
Kommittén har för stunden inte adjungerat någon person till sitt sammanträde, ej
heller fördelat uppdrag till personer utanför kommittén.

7 GRADERINGSLICENS
Beslöts att utfärda följande graderingslicenser:
Peter Ahlström, 1 dan, Stockholm Aikikai, till och med 3 kyu,
Johan Flygare, 2 dan, Stockholm Aikikai, till och med 2 kyu.

8 INVAL AV KLUBBAR
Sven Yngve Gyllsjö informerade om aktuella inval:
Gubbängens Aikidoklubb, som rekommenderas inval med prövoår.

9 ANDRA GRADERINGSSYSTEM
Ingen åtgärd.

10 DOKUMENTATION
Kommittén godkände förslaget till redogörelse för kommitténs arbete, att ingå i
aikidosektionens verksamhetsberättelse, som också kompletterats med en slutlig lista
över verksamhetsårets dangraderingar inom Aikikai.

11 UPPSIKT ÖVER GRADERINGAR
Rapporterades om Kobayashi shihans dangradering i juli, samt Endo shihans dan-
gradering i augusti.

12 AIKIKAIS GRADERINGSREGLER
Efter genomgång av Regler för Aikikai i Sverige beslöt kommittén enhälligt att god-
känna regelverket, att träda i kraft omedelbart och snarast distribueras till samtliga
aikidoklubbar. reglerna gäller såväl graderingskommittén och dess arbete, som
fukushidoin, shidoin och shihan, likaså kyu- och dangraderingar.

Jämte regelverket distribueras information om avgifter för kyu- och dangrader,
om kommitténs sammansättning, om teknikkrav för kyu- och dangrader, samt aktu-
ella blanketter. Kommittén beslöt också enhälligt att godkänna det förslag till följe-
brev som presenterades, med anvisningar om hur klubbarna kan tillämpa reglerna och
smidigt anpassa sig till dem.

Kommittén diskuterade också ett möte för aikikaiklubbarna, där reglerna och
rutinerna skulle kunna genomgås och synpunkter inhämtas.

KYUGRADER
Kommittén konstaterade att de nya kyudiplomen kommit från trycket och är till
belåtenhet, och beslöt att de ska säljas till priset 10 kronor styck, oavsett grad, vilket
är en betydande sänkning från tidigare. Dessutom beslöt kommittén att



aikikaiklubbar, som ännu har gamla diplom i lager, kan byta dem mot motsvarande
värde i nya diplom.

DANGRADER
Ingen särskild åtgärd, utöver ovannämnda regelverk.

BARNGRADER
Kommittén beslöt att sektionens befintliga diplom för barn- och ungdomsgrader ska
gälla fram till Aikikai producerat nya också för dessa grader.

13 DANGRADERINGAR
Kommittén godkände och undertecknade det rekommendationsbrev för 5 dan till
Hans Gauffin, Lennart Larsson och Roland Hultberg, som skrivits och tillsammans
med dangraderingsblanketterna ska postas till Hombu dojo - i enlighet med
överenskommelse med waka sensei Moriteru Ueshiba, vid samtal i Belgien.

14 RÄTT ATT UTFÖRA DANGRADERING
Ingen åtgärd.

15 HOMBU DOJO OCH IAF
Urban Aldenklint rapporterade, smått sufflerad av Stefan Stenudd, från mötet med
waka sensei Moriteru Ueshiba i Belgien föregående helg. Samtalen skedde i gott
samförstånd och waka sensei visade stor förståelse och synnerlig samarbetsvilja. Han
uttryckte också stor öppenhet för ett nytt besök i Sverige. Urban Aldenklint erbjöd
sig att inkomma med en skriftlig rapport.

Kommittén beslöt att tillsända waka sensei en engelsk översättning av Regler för
Aikikai i Sverige, i enlighet med hans egna önskemål. Vidare diskuterades
förutsättningar med mera för att inbjuda waka sensei till Sverige.

16 REPRESENTATION I SVERIGE
Rapporterades om möten med Kobayashi shihan i juli, samt med Endo shihan i
augusti.

17 INTERNATIONELL REPRESENTATION
Urban Aldenklint och Stefan Stenudd rapporterade om sitt möte med Sugano shihan
i Belgien. Cecilia Ralfe-Stelander informerade om sin kommande resa till Nishio
shihans sammankomst och träningsläger i Japan i september.

18 REGISTER OCH DATA
Kommittén beslöt att Ingrid Tinglöf, som vänligen erbjudit sig, tillsvidare sköter
Aikikais datoriserade graderingsregister, likaså den administrativa handläggningen av
dangraderingar.

19 FUKUSHIDOIN, SHIDOIN OCH SHIHAN
I Regler för Aikikai i Sverige, som klubbats tidigare under mötet (par. 11), fastställs
också rutiner och regler för utnämningar till fukushidoin, shidoin och shihan. Blan-
ketter för detta ska distribueras, likaså anvisningar i följebrevet, med vissa lättnader
i rutinerna i detta inledningsskede.

Vad gäller intyg på dessa utnämningar beslöt kommittén att kontrollera om
Hombu dojo har sådana, möjliga för svenskt bruk, och att i annat fall förfärdiga egna.
Detta uppdrogs åt Stefan Stenudd.



20 ÖVRIGT
Inget ärende.

21 NÄSTA MÖTE
Kommittén beslöt att höra av varandra snarast efter söndagens möte mellan samtliga
graderingskommittéer, och att de som är närvarande vid detta möte försöker fastställa
lämpligt datum för nästa kommittésammanträde, lämpligtvis i andra halvan av
september.

Vid protokollet:

Stefan Stenudd



AIKIKAI
Graderingskommittén

PROTOKOLL   [justerat]
fört vid
graderingskommitténs sammanträde

MÖTE: 3/94
TID: 21 juni 1994
PLATS: Uppsala
NÄRVARANDE: Cecilia Ralfe-Stelander

Urban Aldenklint
Stefan Stenudd
Jan Nevelius
från styrelsen: Sven Yngve Gyllsjö

1 ÖPPNANDE
Mötet öppnades.

2 PROTOKOLL
Stefan Stenudd utsågs att föra protokoll, att justeras vid nästkommande sammanträde. Föregå-
ende mötesprotokoll genomgicks och justerades, efter följande ändring: utrikes instruktörer
benämns antingen sensei eller shihan.

3 DAGORDNING
Dagordningen fastställdes utifrån föregående mötesprotokoll, med vissa tillägg från ledamöter
i kommittén.

4 EKONOMI
Uppdrogs åt Stefan Stenudd att till nästa möte utarbeta ett förslag till kostnadsersättningar för
kommitténs ledamöter.

5 ADJUNGERING OCH UPPDRAG
Kommittén har för stunden inte adjungerat någon person till sitt sammanträde, ej heller förde-
lat uppdrag till personer utanför kommittén.

6 GRADERINGSLICENS
Beslöts att utfärda följande graderingslicenser:
Christoffer Zettermark,1 dan, Aikido Dojo Falun, till och med 3 kyu,
samt - att träda i kraft när klubben är invald i Svenska Budoförbundet:
Lennart Strömberg, 1 dan, Budoken Aikidoklubb, till och med 3 kyu.

7 INVAL AV KLUBBAR
Sven Yngve Gyllsjö informerade om aktuella inval - för stunden inga nya.

8 ANDRA GRADERINGSSYSTEM
Ingen åtgärd.

9 DOKUMENTATION



Uppdrogs åt Stefan Stenudd att skriva ett förslag till redogörelse för kommitténs arbete, att
ingå i aikidosektionens verksamhetsberättelse. Redogörelsen ska före tryck distribueras till
kommitténs ledamöter för synpunkter och godkännande.

10 UPPSIKT ÖVER GRADERINGAR
Ingen åtgärd.

11 AIKIKAIS GRADERINGSREGLER
Stefan Stenudd presenterade förslag till blanketter för hantering av graderingar, vilka efter
smärre justeringar godkändes av kommittén. Blanketterna ska distribueras till klubbar och
handläggare först när kommitténs regelverk i sin helhet är färdigställt.

KYUGRADER
Stefan Stenudd presenterade förslag till diplom för Aikikais kyugrader, vilka efter vissa änd-
ringar godkändes av kommittén. Uppdrogs åt Stefan att ombesörja tryck av diplomen, efter
att nya original distribuerats till kommitténs ledamöter för synpunkter. Offererad kostnad från
lämpligt tryckeri är - vid en upplaga om tusen diplom per grad - cirka 10.500 kronor inklusive
moms.

DANGRADER
Ingen åtgärd.

BARNGRADER
Urban Aldenklint informerade om behov av diplom för barn/ungdomsgrader, eventuellt  med
graderna 12 - 7 kyu, utifrån Hombu dojos system. Inga beslut fattades, i väntan på ett kom-
plett förslag om barnträning och -gradering från Urban.

12 DANGRADERINGAR
Stefan Stenudd presenterade förslag till brev med rekommendation av Jan Hermansson till 6
dan, vilket enhälligt godkändes och undertecknades av kommitténs närvarande ledamöter.
Uppdrogs åt Stefan Stenudd och Urban Aldenklint att även utforma brev med rekommenda-
tion av 5 dan till Hans Gauffin, Lennart Larsson och Roland Hultberg. Båda breven tillställs
Hombu dojo.

13 RÄTT ATT UTFÖRA DANGRADERING
Ingen åtgärd.

14 HOMBU DOJO OCH IAF
Diskuterades möjligheten att inbjuda waka sensei Moriteru Ueshiba till Sverige, möjligen i
samarbete med Finland. Uppdrogs åt Urban Aldenklint och Stefan Stenudd att höra sig för
med honom, vid mötet i Belgien i augusti.

15 REPRESENTATION I SVERIGE
Inget nytt ärende.

16 INTERNATIONELL REPRESENTATION
Kommittén beslöt att låta sig representeras av Urban Aldenklint och Stefan Stenudd, vid
mötet med waka sensei Moriteru Ueshiba i Belgien i augusti. Urban Aldenklints resa bekostas
av kommittén, Stefan Stenudds på annat sätt.

Urban Aldenklint informerade om att han utför graderingar på Island, med Hombu
dojos tillstånd.

17 REGISTER OCH DATA



Ingen åtgärd.

18 FUKUSHIDOIN, SHIDOIN OCH SHIHAN
Stefan Stenudd presenterade ett reviderat förslag till regelverk för Aikikai i Sverige. Ytterligare
synpunkter framfördes. Uppdrogs åt Stefan att utarbeta ett nytt förslag, och beslöts att be-
handla frågan ånyo på nästa möte.

19 ÖVRIGT
Sven Yngve Gyllsjö informerade om kommande sektionsårsmöte, som planeras att löpa över
två dagar - den ena för diskussioner i olika aikidofrågor, den andra för själva årsmötet, i enlig-
het med den tidigare prövade modell som kommit att kallas "Örebro-möte". Tänkbara datum
för mötet är 1-2 eller 8-9 oktober.

20 NÄSTA MÖTE
Kommittén beslöt att hålla sitt nästa sammanträde tisdagen den 23 augusti i Stockholm, med
början kl. 18.

Vid protokollet:

Stefan Stenudd



AIKIKAI
Graderingskommittén

PROTOKOLL [justerat]
fört vid
graderingskommitténs sammanträde

MÖTE: 2/94
TID: 28 april 1994
PLATS: Stockholm
NÄRVARANDE: Urban Aldenklint

Stefan Stenudd
Jan Nevelius
från styrelsen: Sven Yngve Gyllsjö

1 ÖPPNANDE
Mötet öppnades.

2 PROTOKOLL
Stefan Stenudd utsågs att föra protokoll, att justeras vid nästkommande sammanträde. Föregå-
ende mötesprotokoll genomgicks och justerades, efter ett tillägg i punkt 4, andra styckets
inledning.

Kommittén diskuterade också hur protokollen ska distribueras. Beslöts att de ska vara
offentliga och därför sändas till den som så önskar. Någon övrig form av distribution beslöt
kommittén att för stunden inte ta initiativ till.

3 DAGORDNING
Dagordningen fastställdes utifrån föregående mötesprotokoll, med vissa tillägg från ledamöter
i kommittén.

4 EKONOMI
Ingen åtgärd.

5 ADJUNGERING OCH UPPDRAG
Kommittén har för stunden inte adjungerat någon person till sitt sammanträde, ej heller förde-
lat uppdrag till personer utanför kommittén.

6 GRADERINGSLICENS
Beslöts att utfärda följande graderingslicenser:
Dick Lindström, 1 dan, Kaizen Aikidoklubb, graderingsrätt till och med 3 kyu,
Johan Lindgren, 1 dan, Wago no Michi, graderingsrätt till och med 3 kyu,
Jorma Lylu, 2 dan, Izanami, graderingsrätt till och med 2 kyu.

7 INVAL AV KLUBBAR
Sven Yngve Gyllsjö informerade om aktuella inval. Kommittén betonade åter sin beredvillig-
het att yttra sig i frågor om inval av aikikaiklubbar.

8 ANDRA GRADERINGSSYSTEM
Kommittén diskuterade utvecklingen inom andra graderingssystem, och studerade ki-aikidons
graderingsregler.

9 DOKUMENTATION



Ingen åtgärd.

10 UPPSIKT ÖVER GRADERINGAR
Rapporterades att aikidosektionens kalendarium, som handläggs av Stina Deurell, numera
anger de tillfällen till dangradering inom aikikai, som ges i Sverige.

11 AIKIKAIS GRADERINGSREGLER
Stefan Stenudd presenterade dokument för distribution till aikikaiklubbar: Hombu dojos
regler för kyu- och dangrader, samt aktuell prislista för dangrader. Beslöts att dröja med distri-
bution av dessa, tills ett tillräckligt komplett material och regelpaket tagits fram.

KYUGRADER
Diskuterades frågan om särskilda diplom för aikikais kyugrader. Inget beslut fattades. Tillsvi-
dare gäller sektionens diplom.

DANGRADER
Diskuterades strategi för dangraderingar och Urban Aldenklint presenterade förslag på rutiner
och regler om ansvar. Kommittén beslöt att dessa förslag ska införas i det övriga regelpaketet.

BARNGRADER
Ingen särskild åtgärd.

12 DANGRADERINGAR
Med anledning av information från Hombu dojo och samtal med Igarashi shihan, beslöt
kommittén att förorda gradering till 5 dan av tre personer, samt att till Hombu dojo framföra
önskemål om gradering till 6 dan av en person. Uppdrogs åt Stefan Stenudd att utforma skri-
velsen, att undertecknas av kommittén och sektionens ordförande.

13 RÄTT ATT UTFÖRA DANGRADERING
Ingen åtgärd.

14 HOMBU DOJO
Urban Aldenklint presenterade Hombu dojos blankett "Dojo data", som används när klubbar
och organisationer söker direkt kontakt med Hombu dojo.

15 REPRESENTATION I SVERIGE
Urban Aldenklint informerade om Igarashi shihans besök och om samtal med honom.

Framöver ska följande instruktörer besöka Sverige: Tissier shihan och Nishio shihan i
juni, Kobayashi shihan i juli, samt Endo shihan i augusti.

16 INTERNATIONELL REPRESENTATION
Kommittén beslöt att söka möte och samtal med waka sensei Moriteru Ueshiba, i samband
med hans besök i Bryssel i augusti. Uppdrogs åt Urban Aldenklint att undersöka möjligheter-
na med såväl waka sensei som den belgiska arrangören.



17 REGISTER OCH DATA
Urban Aldenklint redovisade sitt arbete med register och datahantering, däribland blanketter
för registrering av graderingar med mera, samt en kravspecifikation inför hantering av ett
graderingsregister. Urban fortsätter med arbetet och ska senare, tillsammans med Sven Yngve
Gyllsjö, kontakta Budoförbundets kansli för samtal i frågan.

Urban informerade också om det internationella datanätet Internet, och kommittén
beslöt att det är önskvärt att svenska klubbar registreras där. Urban uppdrogs att undersöka
saken.

18 FUKUSHIDOIN, SHIDOIN OCH SHIHAN
Stefan Stenudd informerade om terminologin, och förslaget till regler diskuterades. Vissa
justeringar gjordes. Kommittén beslöt att de justerade reglerna ska behandlas vid nästa sam-
manträde.

19 NÄSTA MÖTE
Kommittén beslöt preliminärt att hålla sitt nästa sammanträde onsdagen den 25 maj, med
början kl. 18, i Stockholm.

Vid protokollet:

Stefan Stenudd



AIKIKAI
Graderingskommittén

PROTOKOLL [justerat]
fört vid
graderingskommitténs sammanträde

MÖTE: 1/94
TID: 27 mars 1994
PLATS: Stockholm
NÄRVARANDE: Cecilia Stelander

Urban Aldenklint
Stefan Stenudd
Jan Nevelius
från styrelsen: Sven Yngve Gyllsjö

1 ÖPPNANDE
Sven Yngve Gyllsjö, som på styrelsens uppdrag sammankallat, öppnade Aikikais graderings-
kommittés första sammanträde.

2 PROTOKOLL
Stefan Stenudd utsågs att föra protokoll, att justeras av Sven Yngve Gyllsjö.

3 DAGORDNING
Beslöts att som bas för detta sammanträdes dagordning använda den lista på arbetsuppgifter
för Aikikais graderingskommitté, som formulerades vid berörda klubbars möte den 22 okto-
ber 1993. Vissa tillägg till dagordningen gjordes av enskilda ledamöter.

4 KONSTITUERING
Aikikais graderingskommitté har, på uppdrag av berörda klubbar vid Örebromötet den 15
januari 1994, av Svenska Budoförbundets aikidosektions styrelse tillsatts sålunda: Jan Her-
mansson, Cecilia Stelander, Urban Aldenklint, Stefan Stenudd och Jan Nevelius, samt Sven
Yngve Gyllsjö från styrelsen.

Styrelsen hade också utsett Sven Yngve Gyllsjö till kommitténs ordförande, men kom-
mittén beslöt i stället att tillsvidare avstå från att inom sig utse en ordförande eller andra pos-
ter. I stället ska kommittén arbeta som team, ett arbetslag där man tillsammans och var för sig
ska hantera kommitténs uppgifter på så sätt som i varje enskilt fall är lämpligast.

Kommittén beslöt att utse Sven Yngve Gyllsjö till kontaktperson för aikidosektionens
styrelse och uppdrog åt honom att vara sammankallande till kommitténs sammanträden.

5 ADJUNGERING OCH UPPDRAG
Kommittén ska knyta kompetens till sig, allt efter behov, såväl med adjungering till sina sam-
manträden som uppdrag till personer utanför kommittén.

6 ANDRA GRADERINGSSYSTEM
Kommittén beslöt att hålla sig informerad om andra graderingssystem inom aikidosektionen,
samt att hålla god kontakt med dessas företrädare.

7 AIKIKAIS GRADERINGSREGLER
Kommittén beslöt att för såväl kyu- som dangrader ska Hombu dojos regler gälla som mini-
mikrav vid aikikaigraderingar. Dessa regler ska distribueras till samtliga berörda klubbar. Ste-
fan Stenudd uppdrogs att utforma detta material.

Hombu dojos regler är att betrakta som minimikrav. Det står klubbar och examinatorer



fritt att tillföra ytterligare krav vid sina graderingar. Andra ändringar ska dock presenteras för
graderingskommittén för yttrande.

Arrangörer av graderingar ansvarar för att erhållna grader från och med 1 kyu rapporte-
ras till graderingskommittén, via Svenska Budoförbundets kansli.

KYUGRADER
Hombu dojos system innehåller på vuxensidan 5 kyugrader. Kommittén beslutade också om
minimikrav för 6 kyu. Det står klubbar och examinatorer fritt att använda sig av graden 6 kyu,
eller att i stället börja vid 5 kyu.

Vid kyugraderingar ska de diplom utfärdas, som graderingskommittén anvisar.

DANGRADER
Vid dan-gradering gäller Stiftelsen Aikikais diplom från Hombu dojo. Eventuell mellanskillnad
i graderingsavgift och det belopp som betalas till Hombu dojo ska betalas ut till arrangören av
graderingstillfället.

Observera att i kraven för varje dangrad ingår samtliga krav från tidigare grader. Nor-
malt är ingen artikel eller uppsats nödvändig.

Tillfällen där dangradering erbjuds bör anges i aikidosektionens kalendarium, senast tre
månader i förväg. De som önskar examineras för dangrad ska senast en månad före
graderingstillfället ansöka hos graderingskommittén om detta, för att kunna garanteras möjlig-
het till examination. En sådan ansökan kan också med fördel göras av instruktör eller klubble-
dare.

BARNGRADER
Kommittén synade Hombu dojos regler för barngrader och beslöt att utforma sådana även för
Sverige, med Hombu dojos regler som grund, likaså beslöts att verka för en omfattande belys-
ning av aikidoträning för barn. Framgent vill kommittén presentera dels anpassade aikidotek-
niker för barn, dels kurser för instruktörer och examinatorer. Uppdrogs åt Urban Aldenklint
att förbereda dessa frågor.

8 RÄTT ATT UTFÖRA DANGRADERING
Rätt att utföra dangradering i Sverige, enligt avtal med Hombu dojo, har i dagsläget de shihan-
instruktörer som av tradition instruerat och graderat i Sverige. Kommittén diskuterade möjlig-
heten att vinna denna rätt också åt andra shihan-instruktörer, och beslöt att återkomma till
frågan vid framtida möte.

9 UPPSIKT ÖVER GRADERINGAR
Graderingskommittén har att hålla uppsikt över svenska graderingar inom Aikikai, för att
värna om en god nivå. Kommittén ska också verka för att det finns goda möjligheter till gra-
dering.

10 GRADERINGSLICENS
Kommittén beslöt att det fortsättningsvis ska vara graderingskommittén som beslutar om
graderingslicens inom Aikikai. Beslöts också att ett register över utdelade licenser upprättas.

Efter ansökan från KFUK-M Uppsala Aikido beslöts att ge Sven Lundqvist, 2 dan, samt
Bo Dahlman, 3 dan, licens för gradering till 2 respektive 1 kyu.

11 INVAL AV KLUBBAR
Kommittén beslöt att erbjuda sig att bistå styrelsen med yttrande, vid inval av klubbar som
önskar tillhöra Aikikais graderingssystem.

12 INTERNATIONELL REPRESENTATION
Kommittén uttryckte nödvändigheten av att ombesörja internationella kontakter och att rep-
resentera i sammanhang som berör Aikikai. Beslöts att också i detta arbete fungera som team,



så att omständigheterna vid varje tillfälle får avgöra vem eller vilka ur kommittén som ska
representera den.

13 EKONOMI
De avgifter för kyudiplom som inkommer från klubbar med Aikikais graderingssystem ska
enligt aikidosektionens budget användas till graderingskommitténs kostnader.

14 DOKUMENTATION
Kommittén beslöt att dokumentera sitt arbete på flera sätt. Dels ska rapport skrivas till sektio-
nens verksamhetsberättelse, dels ska klubbarna noga informeras om graderingsregler och -
avgifter inom Aikikai, dels ska de få aktuella blanketter och annan information av betydelse.
Kommittén diskuterade möjligheten att årligen ge ut ett kompendium med all sådan informa-
tion samlad.

15 REGISTER
Urban Aldenklint fick i uppdrag att se över hur Aikikais graderingar och licenser ska registre-
ras, samt vilka blanketter som bör utformas.

16 FUKUSHIDOIN, SHIDOIN OCH SHIHAN
Kommittén diskuterade Hombu dojos internationella graderingsregler, samt det förslag till
svenska regler för fukushidoin, shidoin och shihan, med mera, som presenterades för aikido-
sektionens klubbledarträff 1992. Stefan Stenudd uppdrogs att till nästa sammanträde utarbeta
ett aktualiserat förslag till regler.

17 NÄSTA MÖTE
Kommittén beslöt att hålla sitt nästa sammanträde torsdagen den 28 april, med början kl. 18,
i Stockholm.

Vid protokollet: Justeras:

Stefan Stenudd Sven Yngve Gyllsjö
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