
 

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

PROTOKOLL 

Graderingskommitténs sammanträde nummer 2018-2 

Tid och plats: Onsdag 22 augusti kl. 17.00-20.30 Nordic Light Hotel, Vasaplan 7 

 

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

Förhinder: Maria Ahlström, ledamot 
Stefan Stenudd, ledamot 

 

 

1 Sammanträdets öppnande 

Sammankallande Urban Aldenklint förklarade sammanträdet öppnat. 

 

2 Protokollförare 

Leif Sunje utsågs till protokollförare. 

 

3 Justerare 

Ulf Evenås utsågs till justerare. 

 

4 Adjungering 

Katarina Gullberg adjungerades till sammanträdet. 
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5 Dagordning 

Dagordningen fastställdes. 

 

6 Föregående mötesprotokoll 

Kommittén gick igenom föregående mötesprotokoll och lade det till handlingarna. 

 

7 Rapporter 

7.1 Rapport från förbundsordförande 

Katarina Gullberg rapporterade att en ny hemsidelösning är under upphandling där förbundsstyrelsen 
emotser ett projekt om tre år som förutom ny teknisk plattform ska inbegripa en total omarbetning 
av förbundets webbplats. I övrigt pågår ett arbete att presentera aikido i sociala medier under 2018. 

 

7.2 Avstämning Budget  

Leif Sunje rapporterade graderingskommitténs ekonomiska utfall på underlag från förbundskassör 
Barbro Cartwright. 

 

7.3 Avstämning Verksamhetsplan  

Kommittén gjorde en avstämning mot verksamhetsplanen. 

 

7.4 Dangraderingar genomförda 

20180322 Jan Nevelius (KFUK KFUM Uppsala Aikidoklubb) 

20180324 Ulf Evenås (Karlstad Aikidoklubb) 

20180505 Jan Nevelius / Maria Ahlström (Stockholms Aikidoklubb) 

20180602 Jan Nevelius (Aikido Dojo Gamlestaden) 

20180616 Ichiro Shishiya (Aikido Sundsvall Meisekai)* 

20180707 Ulf Evenås (Göteborgs Aikidoklubb) 

20180729 Jan Nevelius (Vanadis Aikidoklubb) 

*Avser dangraderingar vars administration ej hanteras genom graderingskommittén. 

 



 

Graderingskommitténs sammanträde nummer 2018-2 Sida 3 av 5 

7.5 Dangraderingar kommande 

20180901 Yasuhiko Takemori (Hikari Aikidoklubb) 

20181027 Urban Aldenklint (Iyasaka Aikidoklubb) 

20181110 Ulf Evenås (IF Dojo Norrköping) 

20181201 Stefan Stenudd (GAK Enighet) 

20190105 Ulf Evenås (Göteborgs Aikidoklubb) 

20190209 Seishiro Endo (Vanadis Aikidoklubb) 

20190330 Yasuo Kobayashi / Urban Aldenklint (Iyasaka Aikidoklubb) 

*Avser dangraderingar vars administration ej hanteras genom graderingskommittén. 

 

8 Uppföljning - Dangraderingsavgifter  

Konstaterades att informationen om de gamla dangraderingsavgifterna nu kan tas bort. 

Uppdras åt Leif Sunje att tillse att så sker. 

 

9 Uppföljning - Överbetalningsärenden  

Konstaterades att problemen med överbetalning av avgifter till Hombu kvarstår. 

Uppdras åt Ulf Evenås att prata med Barbro. 

 

10 Uppföljning - Posthanteringsproblem  

Problemen med postgång av diplom sammanfattades. Noterades att det inte uppstått några nya 
problem sedan maj månad. 

Uppdrogs åt Jan Nevelius att följa upp de kvarvarande utestående diplomen. 

 

11 Uppföljning - Utbildningsplan för fukushidoin och shidoin 

Uppdrogs åt Urban Aldenklint att prata med utbildningsansvarig för att få till stånd ett möte med 
med utbildningsansvarig och representanter från graderingskommittén för att gå vidare i frågan om 
utbildningsplan för fukushidoin och shidoin. 

 

12 Uppföljning - Graderingskommittésammansättning 

Konstaterades att frågan om graderingskommittésammansättning står högt på dagordningen för 
kommittén och att arbete pågår. 
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13 Revidering av blanketter 

Leif Sunje har framlagt förslag till reviderade blanketter som kommittén godkände. 

Uppdrogs åt Leif Sunje att gå vidare med publicering av dessa och fortsätta arbetet med de 
kvarvarande. 

 

14 Revidering av graderingsreglerna 

För att bättre leva upp till Hombus regelverk har kommittén sedan en tid tillbaka jobbat med en 
revidering av förbundets graderingsregler. Kommittén har konstaterat att reglernas skrivning kring 
examinatorer inte överensstämmer med Hombus krav. Därför har kommittén sett sig tvungen att 
ändra avsnitt 3.2. 

Kommittén beslutade 
att fastställa sitt förslag till graderingsregler, samt 
att föreslå förbundsstyrelsen att fastställa dem. 

I samband med detta föreslår kommittén förbundsstyrelsen att ge riktlinjer för kostnadsersättning då 
det kommer att vara ett stöd för förbundsstyrelsen, graderingskommittén och ytterst förbundets 
medlemsföreningar i arrangerandet av dangraderingar. 

 

15 Planering - Fukushidoin- och Shidoinutbildning 

Noterades att platsen för den planerade kursen 29-30 september har fastställts till Stockholm. 

 

16 Internationellt 

Noterades att Urban Aldenklint har representerat förbundet vid Igarashi-senseis jubileum och 
kommer att representera förbundet vid Kobayashi-sensei jubileum enligt tidigare beslut. 

 

17 Högre grader 

Kommittén har sedan en tid tillbaka redan inlett arbetet med nästa års högre grader. Läget 
sammanfattades och arbetet går vidare. 

 

18 Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 
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19 Nästa möte 

Nästa möte hålls söndagen (dagen) efter 2019 års förbundsstämma i mars kl.13-17. 

 

20 Mötets avslutande 

Sammankallande Urban Aldenklint förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

………………………………………  ………………………….………………… 

Leif Sunje    Ulf Evenås 

 


