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Helga Une <helgaune@gmail.com>

Svar från Riai Aikido Dojo angående ändrade grad regler

Info Riai <info@riai.se> 12 februari 2019 22:04
Till: Förbundsstyrelsen Aikido <styrelse@svenskaikido.se>

Hej styrelsen för Svenska Aikidoförbundet,
Bifogat Riai Aikido Dojos svar till förbundet angående er uppmaning till oss berörda klubbar att göra vår stämma
hörd. Bekräfta gärna att ni mottagit våra tankar.

hälsningar
Jan Bratt & Pia Moberg
Riai Aikido Dojo

Riais svar SAF 190212.pdf
2417K
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Göteborg 12 februari 2019 
 
 
TILL SVENSKA AIKIDOFÖRBUNDET 
 
Med anledning av styrelsens uppmaning till klubbarna att inkomma med synpunkter angående 
styrelsens avsikt att fatta beslut om förändrade graderingsregler har vi följande kommentarer. 
 
Vår uppfattning är att nuvarande regelverk fungerar bra, vilket bidragit till att vi som förening 
har kunnat utveckla vår verksamhet mot en hållbar inriktning. Det har också bidragit till att 
svensk aikido fått lugn och ro mot bakgrund av de ständigt återkommande (stil)konflikterna 
under 70- och 80-talen.  Vi menar att det saknas stöd i stiftelsen Aikikais regelverk för de 
förändringar som föreslås.  
 
Det finns uppenbart ett problem om föreningar inte har en etablerad relation med 
graderingskommitténs medlemmar och trots det exploaterar på möjligheten att gradera. Detta 
kan försätta en ledamot som signerar i ett svårt dilemma då man inte har kontroll och insyn.  
Omvänt gäller naturligtvis också, om man har aikidokompetens och går förbundets 
shidoinutbildningar samt verkar inom ramen för svenska aikikaigraderingar bör man ges man 
en möjlighet att gradera inom ett regelverk. Detta säkerställer ett system där klubbarna ges 
utrymme att utveckla sin verksamhet och sina nätverk.  
 
Med nuvarande reglering anmäler man som förening om att få arrangera ett 
danexaminationstillfälle vid varje enskilt tillfälle, senast 3 månader i förväg. En sådan 
anmälan bör enligt vår mening stå graderingskommittén möjligt att avslå, om det föreligger 
tveksamheter beträffande omständigheterna. En sådan omständighet är exempelvis att 
examinationskommittén inte genomgått förbundets shidoinutbildning. Kommittén borde 
också kunna tillstyrka med förbehåll, såsom att en ledamot från graderingskommittén ska 
medverka. Alla skäl för avslag och förbehåll måste naturligtvis motiveras. Ett sådant beslut 
kan redan nu överklagas till Aikidoförbundets styrelse enligt nuvarande regelverk.  
 
Det finns flera sätt att komma tillrätta med problemen utan att ändra graderingsreglerna.  
Kanske räcker det med uppdaterade arbetsrutiner inom själva kommittén, och ett 
förtydligande beträffande möjligheten att avslå eller ange förbehåll vid en anmälan om att 
arrangera gradering?  
 
Eftersom den nya regleringen, enligt skrivelsen, slår mot en enda arrangör i hela 
aikidosverige, är det skäl att fråga sig om behovet av att forcera fram en snabb 
regelförändring är nödvändig.  
 
Riai har som bekant skrivit en motion i frågan inför årsmötet den 23 mars 2019. Det skiljer 
endast en månad mellan ett tänkt styrelsebeslut och årsmötet där frågan i sak behandlas 
genom vår motion. Vi anser därför av demokratiska skäl att styrelsen bör avvakta med beslut i 
frågan att ändra regelverket för danexaminationer tills efter årsmötet, oavsett om motionen 
avslås eller bifalles av årsmötet.  
 
Med vänliga hälsningar 
 
Jan  Bratt      Pia Moberg 
Aikidoföreningen Riai Aikido Dojo       www.riai.se 
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Helga Une <helgaune@gmail.com>

Svar från Riai Aikido Dojo angående ändrade grad regler

Svensk Aikido <magnus.burman@svenskaikido.se> 20 februari 2019 16:23
Till: Info Riai <info@riai.se>
Kopia: Förbundsstyrelsen Aikido <styrelse@svenskaikido.se>

Hej Jan, Pia och Aikidoföreningen Riai Aikido Dojo,

Ni åberopar stilkonflikter som ligger 10-20 år tillbaka. Jag hoppas verkligen detta är lagt till handlingarna och ni
inte anser att det har bäring på dagens aikido. I dag ryms merparten av svensk aikido under Aikikais paraply där
det är mer som förenar än som skiljer. 

Eftersom ni åberopar en annan tolkning av Aikikais regelverk än graderingskommittén har jag bett dem om
ytterligare förtydligande i det avseendet. Se nedan. På vilket sätt menar ni att det saknas stöd i Aikikais regelverk
för den föreslagna förändringen?

Enligt Riai Aikido Dojo så saknas det stöd i Aikikais regelverk för de regelförändringar som vi
föreslår. Vi anser snarare att regeländringarna är ett måste för att vi ska kunna efterleva de krav
som Aikikai har på oss.  I Aikikais regelverk föreskriver Hombu att de kan ge ett förbund statusen
Hombu Recognized Organization och att som sådan är ett förbund därmed också ålagd att inrätta
en graderingskommitté. Kommittén ska ledas av en Person-in-Charge. Förbundet delegeras rätten
att examinera dan-grader. Denna delegation utövas av Person-in-Charge som då har ett personligt
ansvar för dangraderingar och med sin underskrift på dan-graderingshandlingarna försäkrar de
godkändas nivå. Det normala är att endast en person per förbund är Person-in-Charge.  Unikt för
Sverige är att Svenska Aikidoförbundets graderingskommittén inte har endast en Person-in-Charge
utan att alla kommitténs ledamöter har Hombus godkännande att utöva denna roll. Regeländringen
syftar till att vi får ett korrekt arbetsflöde kontra Hombu. 
 
I vårt förslag till ändring av Graderingsreglerna säger vi att en av examinatorerna måste vara från
graderingskommittén så att hen kan fullgöra sitt ansvar och skriva på handlingarna som sedan
skickas till Hombu. Det står arrangören fritt att utse övriga examinatorer (givet kraven i
graderingsreglerna) och vem av examinatorerna som ska leda själva graderingen.
Vi har valt denna lösning just för att vi vet att det finns kompetenta shidon som har kunskapen att
genomföra graderingar och på så sätt kan klubbarna fortfarande utveckla sin verksamhet och sina
nätverk.
 
Vår intention har inte varit att försvåra för Riai när det gäller deras graderingar, utan handlar enbart
om att GK vill göra rätt för sig gentemot stiftelsen Aikikai, och det är av den anledningen det inte
bara räcker med att ändra vårt arbetssätt utan att det krävs att våra regler ändras.
 
Vår förhoppning är de istället kan se en möjlighet i att att en kommittéledamot sitter med på en
gradering,  en möjlighet till än mer kunskapsdelning och erfarenhetsutbyte mellan klubbar och
förbund och lärarlinjer. Det finns otroligt många kompetenta aikidokas, shidoin, klubbledare och
dessa kan fortfarande (med den nya regeländringen) hålla dangraderingar och på så sätt ta ett
större ansvar för svensk aikido gemensamt med graderingskommittén.

Med vänlig hälsning,
Graderingskommmitén genom Maria
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Gällande motionen kommer den besvaras separat.

På styrelsens uppdrag,

Magnus Burman
vice chairman Swedish Aikido federation 
magnus.burman@svenskaikido.se

On 12 Feb 2019, at 22:04, Info Riai <info@riai.se> wrote:

[Citerad text är dold]
<Riais svar SAF 190212.pdf>
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Helga Une <helgaune@gmail.com>

Svar till förbundsstyrelse om ändrade graderingsregler - Eksjö Budoklubb

Henrik Agertz <henrik.agertz@gmail.com> 15 februari 2019 11:54
Till: styrelse@svenskaikido.se

Hej allesammans!

Den ändring som föreslås förefaller mig vara en naturlig återgång till en rimligare tolkning av Aikikais regler för dangradering
i erkända internationella organisationer.

Återhållsamhet i tolkningarna av International Regulations är en förutsättning för gott förtroende och därigenom fortsatt gott
samarbete, inte minst i kontexten av den kultur och tradition som formar Aikikais arbetssätt.

Att ha ett samlande organ som administrerar och överser de högsta graderna borgar för transparens och mer uniform
kvalitet, särskilt i kontrast till att låta föreningar mer eller mindre på egen hand utföra examinationerna.

Som en följd av detta kommer eventuellt en uppfattad koncentration av makt att ske avseende graderingar. Därför tror jag
att det, förutom den utveckling av graderingskommitténs sammansättning som arbetas med, också är av stor vikt att ett
utbyte mellan olika inriktningars examinatorer uppmuntras och ekonomiskt stöds.

Medlemmar av graderingskommittén men också de shidoin som mer frekvent deltar i examinationer bör i mitt tycke
kontinuerligt såväl examinera, men kanske minst lika väl sitta med som observatörer, i andra sammanhang än de egna för
att hålla sig à jour med de olika diskussioner och förhållningssätt som finns.

På så vis ökar genomlysningen ytterligare, och det är också ett utmärkt sätt för att skapa sammanhang i anslutning till den
utbildning som görs av fukushidoin/shidoin, med tonvikt på de sistnämnda förstås. Möjligen sker detta redan mer eller
mindre formellt. Det är givetvis också allmänt fruktsamt för att främja kontaktskapande, utbyten, förståelse och öppna
diskussioner kring vår art och hur vi utövar den.

Att ett fåtal föreningar kan se det som oförenligt med sin verksamhet att fungera inom dessa ramar är i förekommande fall
förstås olyckligt. Samtidigt är det sannolikt orimligt att dessa styr förbundets applicering av Aikikais International
Regulations. I slutändan borde detta vara till gagn för samtliga klubbar och vår art som helhet.

Bästa hälsningar,
Henrik Agertz
Huvudinstruktör Eksjö Budoklubb
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Helga Une <helgaune@gmail.com>

Svar till förbundsstyrelse om ändrade graderingsregler - Eksjö Budoklubb

Svensk Aikido <magnus.burman@svenskaikido.se> 20 februari 2019 16:20
Till: Henrik Agertz <henrik.agertz@gmail.com>
Kopia: styrelse@svenskaikido.se

Hej Henrik och Eksjö Budoklubb,

Tack för era synpunkter och i synnerhet de som avser ökad grad av erfarenhetsutbyte, kontaktskapande och
diskussioner hos våra ledare. Styrelsen kommer i sin verksamhetsplan för 2019 föreslå ett samlande tillfälle för
våra svenska shidoins i syfte att åstadkomma just detta.

På styrelsens uppdrag,

Magnus Burman
vice chairman Swedish Aikido federation 
magnus.burman@svenskaikido.se

On 15 Feb 2019, at 11:54, Henrik Agertz <henrik.agertz@gmail.com> wrote:

Hej allesammans!

Den ändring som föreslås förefaller mig vara en naturlig återgång till en rimligare tolkning av Aikikais regler
för dangradering i erkända internationella organisationer.

Återhållsamhet i tolkningarna av International Regulations är en förutsättning för gott förtroende och
därigenom fortsatt gott samarbete, inte minst i kontexten av den kultur och tradition som formar Aikikais
arbetssätt.

Att ha ett samlande organ som administrerar och överser de högsta graderna borgar för transparens och mer
uniform kvalitet, särskilt i kontrast till att låta föreningar mer eller mindre på egen hand utföra
examinationerna.

Som en följd av detta kommer eventuellt en uppfattad koncentration av makt att ske avseende graderingar.
Därför tror jag att det, förutom den utveckling av graderingskommitténs sammansättning som arbetas med,
också är av stor vikt att ett utbyte mellan olika inriktningars examinatorer uppmuntras och ekonomiskt stöds.

Medlemmar av graderingskommittén men också de shidoin som mer frekvent deltar i examinationer bör i mitt
tycke kontinuerligt såväl examinera, men kanske minst lika väl sitta med som observatörer, i andra
sammanhang än de egna för att hålla sig à jour med de olika diskussioner och förhållningssätt som finns.

På så vis ökar genomlysningen ytterligare, och det är också ett utmärkt sätt för att skapa sammanhang i
anslutning till den utbildning som görs av fukushidoin/shidoin, med tonvikt på de sistnämnda förstås. Möjligen
sker detta redan mer eller mindre formellt. Det är givetvis också allmänt fruktsamt för att främja
kontaktskapande, utbyten, förståelse och öppna diskussioner kring vår art och hur vi utövar den.

Att ett fåtal föreningar kan se det som oförenligt med sin verksamhet att fungera inom dessa ramar är i
förekommande fall förstås olyckligt. Samtidigt är det sannolikt orimligt att dessa styr förbundets applicering
av Aikikais International Regulations. I slutändan borde detta vara till gagn för samtliga klubbar och vår art
som helhet.

mailto:magnus.burman@svenskaikido.se
mailto:henrik.agertz@gmail.com
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Bästa hälsningar,
Henrik Agertz
Huvudinstruktör Eksjö Budoklubb
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Helga Une <helgaune@gmail.com>

Sedokans yttrande rörande förslaget om ändring av de svenska
graderingsreglerna

Fredrik Schirén <schiren@gmail.com> 14 februari 2019 09:16
Till: styrelse@svenskaikido.se

Hej, 

Här kommer Sedokans yttrande rörande förslaget om ändring av de svenska graderingsreglerna. Vill också passa
på och tacka för att Aikidoförbundets styrelse tar möjligheten att lyssna på medlemmarna. 

Med vänliga hälsningar
Fredrik Schirén (kassör Sedokan Aikido Dojo Växjö)

Rörande ändring av graderingsregler — Aikikai .pdf
61K
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Rörande ändring av graderingsregler — Aikikai 
 

Sedokan har tagit del av förslaget som Graderingskommittén lagt fram till 
förbundsstyrelsen. Vi har sett fördelarna i det system som funnits de senaste 
åren, och ser inte någon anledning till att göra en ändring.  
Dessutom är det vår uppfattning att reglerna som de är nu inte är i strid med 
stiftelsen Aikikais regelverk. 
 
Vi ser fram emot årsstämman för Aikidoförbundet, där vi hoppas att 
stämman går på den linje som föreslås av motionen som lagts fram av 
Aikidoföreningen Riai Aikido Dojo, om att ordna en konferens för att 
diskutera frågan i ett öppet forum. Detta ser vi som en lämpligare och mer 
demokratisk väg att gå framåt i ärendet.  
 
 
För Sedokan Aikido Dojo Växjö 
Andreas Ebbelind, Shidoin 
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Helga Une <helgaune@gmail.com>

Sedokans yttrande rörande förslaget om ändring av de svenska
graderingsreglerna

Svensk Aikido <magnus.burman@svenskaikido.se> 19 februari 2019 23:03
Till: Fredrik Schirén <schiren@gmail.com>
Kopia: Förbundsstyrelsen Aikido <styrelse@svenskaikido.se>, "gradering@svenskaikido.se Aikido"
<gradering@svenskaikido.se>

Hej Fredrik, Andreas och Sedokan Aikido Dojo Växjö,

Tack för ert brev, era synpunkter och de vänliga orden.

Graderingskommittén är förbundets expertkommitté visavi Stiftelsen Aikikai gällande dan-graderingar och
graderingsregler. Graderingskommittén har styrelsens mandat och förtroende att hantera dessa. Som framgår av
skrivelsen upplever man ett skärpt tonläge från Aikikai gällande formalia och man har framfört till styrelsen att det
inte är hållbart med gällande ordning och regelskrivning. Då graderingskommittén har inkommit till styrelsen med
tydlig beskrivning av bakomliggande orsaker till, och konsekvenser av, denna ändring finner inte styrelsen någon
anledning att vidare skjuta på detta beslut. En ändring av graderingsreglerna är inte en årsmötesfråga.
Regeländringen handlar om att följa Aikikais internationella regelverk, se utdrag från graderingskommitténs
skrivning:

"Graderingskommittén har konstaterat att graderingsreglernas skrivning kring examinatorer inte överensstämmer
med Hombus krav. Hombus reglemente delegerar genomförande av dangraderingar enbart till förbundets
graderingskommitté, alternativt gästande shihan med Hombus godkännande att gradera i Sverige."

Men eftersom ni gör en annan tolkning av Aikikais regler än graderingskommittén skulle det vara önskvärt med ett
förtydligande från er härvidlag.

Bifogar ett ytterligare klargörande från graderingskommittén:

"Vi anser att regeländringarna är ett måste för att vi ska kunna efterleva de krav som Aikikai har på oss.  I Aikikais
regelverk föreskriver Hombu att de kan ge ett förbund statusen Hombu Recognized Organization och att som
sådan är ett förbund därmed också ålagd att inrätta en graderingskommitté. Kommittén ska ledas av en Person-in-
Charge. Förbundet delegeras rätten att examinera dan-grader. Denna delegation utövas av Person-in-Charge som
då har ett personligt ansvar för dangraderingar och med sin underskrift på dan-graderingshandlingarna försäkrar
de godkändas nivå. Det normala är att endast en person per förbund är Person-in-Charge. Unikt för Sverige är att
Svenska Aikidoförbundets graderingskommittén inte har endast en Person-in-Charge utan att alla kommitténs
ledamöter har Hombus godkännande att utöva denna roll. Regeländringen syftar till att vi får ett korrekt arbetsflöde
kontra Hombu.

I förslaget till ändring av Graderingsreglerna säger vi att en av examinatorerna måste vara
från graderingskommittén så att hen kan fullgöra sitt ansvar och skriva på handlingarna som sedan skickas
till Hombu. Det står arrangören fritt att utse övriga examinatorer (givet kraven i graderingsreglerna) och vem
av examinatorerna som ska leda själva graderingen.
Vi har valt denna lösning just för att vi vet att det finns kompetenta shidon som har kunskapen att
genomföra graderingar och på så sätt kan klubbarna fortfarande utveckla sin verksamhet och sina nätverk."

Förslaget att under 2019 skapa ett tillfälle för att diskutera Svensk aikidos framtid är mycket bra. Styrelsen kommer
i sin verksamhetsplan för 2019 att föreslå att ett sådant tillfälle anordnas.

Den motion som Riai inkommit med kommer besvaras av styrelsen men innan dess vill jag ogärna diskutera
innehållet i denna.
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På uppdrag av förbundsstyrelsen,

Magnus Burman
vice chairman Swedish Aikido federation 
magnus.burman@svenskaikido.se

[Citerad text är dold]
[Citerad text är dold]
<Rörande ändring av graderingsregler — Aikikai .pdf>
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Helga Une <helgaune@gmail.com>

Svar skrivelse

Peter Sahlin <sahlin.peter@bredband.net> 18 februari 2019 18:49
Till: styrelse@svenskaikido.se

Hej

Vi vill lämna följande svar på den skrivelse angående graderingsregler som lämnats från
förbundsstyrelsen

 

Peter Sahlin

Huvudinstruktör Aikido

Kampsportsklubben Mifuné

Örebro

Synpunkter avseende.docx
16K

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=9d07aa631e&view=att&th=16901ba314786252&attid=0.1&disp=attd&safe=1&zw


Synpunkter avseende ”Ändring av graderingsregler – Aikikai” 
 
Till Kampsportsklubben Mifuné har ovan skrivelse inkommit med från oss följande 
kommentarer. 
 
I år har Aikidoträning på Mifuné bedrivits i 50 år, det är en lång tradition som vi är stolta 
över. Träningen har genom åren till viss del skiftat tradition men vi har alltid befunnit oss 
inom Stiftelsen Aikikai.  
 
När det gäller examinationer så har klubben de senare åren examinerat elever till och med 1 
kyu, det är klubbens huvudinstruktör som examinerat. För högre grader har vi använt den av 
graderingskommitteen fastställda ordningen.   
 
Skrivelsen beskriver att de nuvarande reglerna ej uppfyller de krav Hombu dojo kräver, vilket 
då innebär att en förändring måste utformas.  
 
Vi undrar vad som skiljer Hombus krav nu från de krav som använts 2007-2018?  
Är det nya krav från Hombu som leder till förändringen?  
Hur är kraven utformade?  
 
Utvecklingen inom svensk Aikido vad gäller instruktörer och kvaliteten på dessa är så som vi 
kan bedöma det hög. Fler och fler Aikidokas använder både inhemska samt utländska 
instruktörer i syfte att förbättra sin Aikido. Utvecklingen innebär förbättringar av såväl 
tekniska samt pedagogiska färdigheter för svensk Aikidos instruktörer. Högre och tydligare 
krav ställs på de tränande, vilket också betyder bättre kvalitet vid examinationer. 
Instruktörer med minst Fukushidoin utbildning ansvarar för examinationer till och med 1 
kyu, för högre grader tar den nuvarande ordningen vid med Shihan/Shidoin i samverkan. Vi 
ser detta som en god ordning vilken också bidrar till en återväxt av examinatorer. I de flesta 
fall så som också beskrivs i skrivelsen används examinatorer från den befintliga 
graderingskommittén. Ett antal klubbar använder gällande ordning utan examinatorer från 
graderingskommittén.  
 
Vi anser att kunskap och erfarenhet bör ge möjlighet att utföra examinationer enligt 
gällande regler. Utvecklingen av instruktörer innebär att fler instruktörer bör besitta de 
egenskaper som efterfrågas som examinator för Dan grader.  
 
Hur ser förbundsstyrelsen på återväxten av examinatorer inom svensk Aikido? 
 
Som instruktör på klubbnivå finns ett stort ansvar att lära ut, kontrollera och följa upp 
elever. För många tränande är en gradering och framförallt ett svart bälte, kvittot på många 
års träning och en kvalitetsstämpel på framgångsrik träning. För instruktörer är det viktigt att 
se graderingstillfället som ett kvitto även av instruktörens gärning. 
 
Hur ser förbundsstyrelsen på utbildningen och uppföljningen av den nuvarande 
Fukushidoin/Shidoin utbildningen? 
Vilka utvecklingsmöjligheter kan vi ge nuvarande och blivande examinatorer i syfte att stärka 
svensk Aikido? 



Skrivelsen tar sin grund i krav från Hombu dojo och beskriver också en unik situation i 
världen. Låt oss inom svensk Aikido behålla en unik position, utveckla och förbättra den. Vi 
har följande förslag: 
 

- Utveckla utbildningen till Fukoshidoin/Shidoin 
- Grundutbildning 
- Årlig uppföljning/fortbildning 
- Årlig revidering (icke aktiva Fuku/Shido avslutas) 
 

- Skapa möjligheter för utveckling av Shidoin 
- Sammankallande möte där examinationer diskuteras och prövas 
- Teknikgenomgång  
- Möjlighet att skapa egna nätverk 
 

- Differentiera seniora och juniora Shidoin 
I Sverige idag finns ett antal Shidoin med olika typer av erfarenhet som det är idag 
krävs Yondan med en viss erfarenhet samt utbildning för att erhålla titeln. Här finns 
en möjlighet att skapa utveckling inom Shidoin gruppen för att på så sätt lära av 
varandra.  
För seniora Shidoin bör särskilda krav ställas ex  
- Huvudinstruktör  
- Erfarenhet av att hålla läger 
Seniora Shidoin bör också få möjlighet att examinera högre grader. 

 
Detta är förslag och tankar som vi tycker bör diskuteras vidare inom svensk Aikido. 
 
Sammanfattningsvis önskar vi samtal och debatt i samverkan med klubbledare för att på så 
sätt stärka kvaliteten av examinationer.  
 
Den graderingskommitté som svensk Aikido har ska vi alla vara stolta och glada över, de har 
på olika sätt sett till att svensk Aikido har den position den har i världen. Vi ska ta till vara 
och respektera den kunskap de besitter. Det är också av högsta vikt att kunskap förmedlas 
och överförs till nästa generation för att på så sätt föras vidare.  
 
 
 
 
 
 
Peter Sahlin 
Dojo cho 
Mifuné Aikido 
KK Mifuné, Örebro 
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Helga Une <helgaune@gmail.com>

Svar skrivelse

Svensk Aikido <magnus.burman@svenskaikido.se> 28 februari 2019 09:10
Till: Peter Sahlin <sahlin.peter@bredband.net>
Kopia: Förbundsstyrelsen - Svenska Aikidoförbundet <styrelse@svenskaikido.se>, Graderingskommittén
<gradering@svenskaikido.se>

Hej Peter och Mifune Aikido,

Tack för era synpunkter.
Jag får börja med att be om ursäkt för att vårt svar dröjt men livet har kommit emellan.

Styrelsen har fått in många synpunkter från olika klubbar. Med utgångspunkt från ett par tidiga brev bad vi om ett
klargörande från graderingskommittén och eftersom ni hade frågor kring regeltolkningar så kommer jag använda
mig av formuleringar från graderingskommitténs förtydligande, se nedan. 

Text från graderingskommittén:
Hombu föreskriver att den kan ge ett förbund statusen Hombu Recognized Organization och att
som sådan är ett förbund därmed också ålagd att inrätta en graderingskommitté. Kommittén ska
ledas av en Person-in-Charge. Förbundet delegeras rätten att examinera dan-grader. Denna
delegation utövas av Person-in-Charge som då har ett personligt ansvar för dangraderingar och
med sin underskrift på dan-graderingshandlingarna försäkrar de godkändas nivå. Det normala är
att endast en person per förbund är Person-in-Charge.  Unikt för Sverige är att Svenska
Aikidoförbundets graderingskommittén inte har endast en Person-in-Charge utan att alla
kommitténs ledamöter har Hombus godkännande att utöva denna roll. 
 
I vårt förslag till ändring av Graderingsreglerna säger vi att en av examinatorerna måste vara från
graderingskommittén så att hen kan fullgöra sitt ansvar och skriva på handlingarna som sedan
skickas till Hombu. Det står arrangören fritt att utse övriga examinatorer (givet kraven i
graderingsreglerna) och vem av examinatorerna som ska leda själva graderingen. 
 
Det är tråkigt om det upplevs att denna regeländring skulle inskränka friheten och nätverkandet
bland våra svenska klubbar. Det har inte varit vår intention och vi hoppas verkligen att klubbarna i
Sverige kan fortsätta att utvecklas, nätverka och skapa nya spännande lösningar även i framtiden.
Att en kommittéledamot sitter med på en gradering bör istället ses som ett sätt att skapa än mer
kunskapsdelning och erfarenhetsutbyte mellan klubbar och förbund och lärarlinjer. Det finns otroligt
många kompetenta aikidokas, shidoin, klubbledare och dessa kan fortfarande (med den nya
regeländringen) hålla dangraderingar och på så sätt ta ett större ansvar för svensk aikido
gemensamt med graderingskommittén.

Ni framför ett antal (mycket bra) förslag till utveckling av kring shidoin-utbildningen. Några av dessa förslag är
redan på plats och förändringsarbete är pågående, övriga idéer tar vi till oss av. För verksamhetsåret 2019 har
styrelsen i verksamhetsplan föreslagit en workshop för att se över behov och former för ett shidoin-nätverk.
Hoppas ni kommer kunna medverka. Graderingskommittén för register över våra dangraderade, vilka som har
titeln fukushidoin, shidoin, shihan och vilka som gått utbildningen. Jag kan inte se att någon i Mifune har gått
utbildningen. Välkomna till den i höst.

Angående junior/senior shidoin: på vilket sätt skulle ytterligare en instruktörsnivå förändra gällande ordning menar
ni? Inom Aikikai finns tre titlar, fukushidoin, shidoin och shihan. Jag tror det är lämpligt att vi förhåller oss till det.

Avslutningsvis uppskattar och delar jag era synpunkter i det sista stycket om att vi skall tillvarata all den kunskap
som finns hos graderingskommittén och att vi skall säkerställa att den kompetensen förs vidare.
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Magnus Burman
vice chairman Swedish Aikido federation 
magnus.burman@svenskaikido.se

[Citerad text är dold]
[Citerad text är dold]
<Synpunkter avseende.docx>
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Helga Une <helgaune@gmail.com>

VB: Förbundsstyrelsen informerar

Webbansvarig, Svenska Aikidoförbundet <webbansvarig@svenskaikido.se> 6 februari 2019 16:15
Till: Förbundsstyrelsen - Svenska Aikidoförbundet <styrelse@svenskaikido.se>

 

 

Från: Karin Gall <ordforanden@karlshamnsaikido.se> 
Skickat: den 6 februari 2019 14:54
Till: Webbansvarig - Svenska Aikidoförbundet <webbansvarig@svenskaikido.se>
Ämne: Re: Förbundsstyrelsen informerar

 

Hej!

 

Som relativt ny klubb ser vi att det finns en del obesvarade frågor, även efter detta försök till klargörande.

På strukturell nivå och med erfarenhet av arbete inom andra rikstäckande ideella organisationer:

 

1) Om graderingskomitten består av 5-8 personer - Hur ska de fördela för att kunna närvara på graderingar från
norr till söder och vem står för kostnaderna som oundvikligen uppstår?

2) Behövs närvaro av graderingskomitten om utbildningarna till Fukushidoin/Shidoin är av god kvalitet och även
har avsnitt som adresserar lika kvalitet och krav på dangrader?

3) Är graderingskomitten sammansatt så att den avspeglar de olika ålders-/köns-/etniska grupper och
pedagogiska traditioner som finns inom idrotten i Sverige?

Punkt 2 och 3 handlar om förtroende för de man utbildar och flexibilitet versus kontrollbehov och [uppfattad]
stelbenthet. Graderingskomitten behöver ha hög legitimitet bland svenska aikidoutövare för att inte också aikido i
Sverige skall riskera att splittras upp i flera organisationer på grund av brist på förtroende.

 

Oavsett dessa funderingar ovan så anser vi att om Förbundsstyrelsen vill låta Medlemmarna göra sin röst hörd
i denna fråga så är det lämpligt att debattera den på årsmötet, där ju klubbarna finns representerade. Särskilt som
det a) knappast brådskar i frågan och b) årsmötet bara ligger en månad längre fram i tiden än nästkommande
styrelsemöte. Ta det lugnt och låt demokratin ha sin gång.

 

Med vänliga hälsningar,

Karin Gall

Ordförande Karlshamns aikidoklubb
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mailto:webbansvarig@svenskaikido.se


2019-02-19, 21(34Gmail - VB: Förbundsstyrelsen informerar

Page 2 of 2https://mail.google.com/mail/u/0?ik=9d07aa631e&view=pt&search…sg-f%3A1624732997558619411&simpl=msg-f%3A1624732997558619411

 

 

Den fre 1 feb. 2019 kl 20:09 skrev Förbundsstyrelsen - Svenska Aikidoförbundet
<webbansvarig@svenskaikido.se>:

FÖRBUNDSSTYRELSEN INFORMERAR

Till Aikikaiklubbarna i Svenska Aikidoförbundet

OBS – detta rör endast klubbar som graderar inom stiftelsen Aikikai.

Bifogat finner ni två dokument angående förslag till ändring av de svenska graderingsreglerna, dels ett brev
från styrelsen och dels förslaget till graderingsregler.

Sammanfattningsvis: Graderingskommittén inkom till förbundsstyrelsen 2018-08-23 med ett förslag till ändring
av de svenska graderingsreglerna för Aikikai. Styrelsen bad graderingskommittén om ett förtydligande kring
bakgrunden och motivet för detta förslag samt en konsekvensbeskrivning vad denna regeländring praktiskt
skulle innebära. Graderingskommittén inkom till styrelsen 2018-12-19 med en sådan. Då förbundsstyrelsen
anser detta förtydligande vara tillfyllest avser Svenska Aikidoförbundets styrelse att tillstyrka förslaget om
regeländring vid kommande möte 2019-02-23.

Förbundsstyrelsen vill på detta sätt låta er som våra medlemmar göra er stämma hörd i frågan innan beslut
fattas. Förbundsstyrelsen emotser era synpunkter senast 2019-02-18 under adress styrelse@svenskaikido.se.

Med vänlig hälsning

Förbundstyrelsen,
Svenska Aikidoförbundet.
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Helga Une <helgaune@gmail.com>

VB: Förbundsstyrelsen informerar

Svensk Aikido <magnus.burman@svenskaikido.se> 8 februari 2019 15:50
Till: ordforanden@karlshamnsaikido.se
Kopia: Förbundsstyrelsen - Svenska Aikidoförbundet <styrelse@svenskaikido.se>

Hej Karin och Karlshamns Aikidoklubb,

Tack för era synpunkter, härligt med respons och ni berör viktiga frågor som vi i styrelsen jobbar med. Jag tolkar
era frågor och synpunkter som varande av mer allmän karaktär kring graderingskommittén och inte specifikt
påverkan på er klubb med avseende den föreslagna regeländringen. Var/hur graderar ni era svartbälten idag?
Oavsett skall jag försöka besvara era frågor punktvis nedan och ber om ursäkta om det blev något långt.

1) Om graderingskomitten består av 5-8 personer - Hur ska de fördela för att kunna
närvara på graderingar från norr till söder och vem står för kostnaderna som
oundvikligen uppstår?

Idag består graderingskommittén (GK) av 7 personer, en plats är vakant och kommittén har styrelsens uppdrag att
föreslå ny kandidat. Normalt arrangeras dan-graderingar av klubbar i samband med läger. I de fall det är en
inbjuden utländsk shihan eller då någon av ledamöterna i GK är inbjuden instruktör står den organiserande
klubben för alla kostnader. Hur vi skall hantera kostnader i det fall en klubb vill arrangera ett graderingstillfälle utan
inbjuden utländsk shihan eller då ingen av GKs ledamöter är inbjuden instruktör så kan vissa kostnader uppstå
såsom resa, boende och ev ersättning för förlorad inkomst. Just nu diskuterar styrelsen hur dessa kostnader skall
hanteras/fördelas men då det handlar om ett ytterst begränsat antal tillfällen, det har bara varit ett per år de
senaste fyra åren, är det inte en stor budgetpost för förbundet att hantera. Eftersom graderingstillfällen förbereds i
god tid finns alla möjligheter att hitta billiga resor och boenden i det fall en ledamot behöver resa. 

2) Behövs närvaro av graderingskomitten om utbildningarna till Fukushidoin/Shidoin är
av god kvalitet och även har avsnitt som adresserar lika kvalitet och krav på
dangrader?

Det enkla svaret är JA. Stiftelsen Aikikai har ett regelverk som de organisationer som valt att gradera Aikikai har
att förhålla sig till. I enligt med detta regelverk har stiftelsen Aikikai gett graderingskommittén rätt att utföra Dan-
graderingar i Sverige. I våra svenska regler finns inskrivet att de som har en svensk shidoin-titel har rätt att
medverka som examinator vid dangraderingen. Person med svensk shidoin-titel kan även leda en dan-gradering.
Men endast ledamöter ur GK kan signera de dokument som skickas till Aikikai där de intygar att gradering skett i
enlighet med Aikikais regler.

3) Är graderingskomitten sammansatt så att den avspeglar de olika ålders-/köns-
/etniska grupper och pedagogiska traditioner som finns inom idrotten i Sverige?

Avseende ålder, kön - nej och det är både styrelse och GK medvetna om.  
Vad menar ni med etniska grupper?
Avseende de ”pedagogiska traditionerna” menar ni härvid olika linjer/lärare inom Aikikai? I så fall blir svaret ja. De
ledamöter vi har i dag i GK har stor erfarenhet av graderingar inom Aikikai oavsett linje/lärare. 

Punkt 2 och 3 handlar om förtroende för de man utbildar och flexibilitet versus 
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kontrollbehov och [uppfattad] stelbenthet. Graderingskomitten behöver ha hög
legitimitet bland svenska aikidoutövare för att inte också aikido i Sverige skall riskera
att splittras upp i flera organisationer på grund av brist på förtroende.

På vilket sätt upplever er klubb en stelbenhet hos GK? Anser ni att GK saknar legitimitet och har ett
kontrollbehov? I så fall hur menar ni att det tar sig uttryck?
Svenska Aikidoförbundet organiserar all aikido i Sverige. För tillfället har vi klubbar som graderar inom tre olika
system; Aikikai Foundation, Iwama Shin Shin Aiki Shurenkai och Ki No Kenkyukai Association International. På
vilket sätt menar ni att det finns risk för splittring.

Oavsett dessa funderingar ovan så anser vi att om Förbundsstyrelsen vill låta
Medlemmarna göra sin röst hörd i denna fråga så är det lämpligt att debattera den på
årsmötet, där ju klubbarna finns representerade. Särskilt som det a) knappast brådskar
i frågan och b) årsmötet bara ligger en månad längre fram i tiden än nästkommande
styrelsemöte. Ta det lugnt och låt demokratin ha sin gång.

Graderingsreglerna administreras och hanteras av GK, reglerna fastslås av styrelsen. GK inkom till
förbundsstyrelsen med ett förslag till ändring av graderingsreglerna. Styrelsen bad GK om ett förtydligande kring
bakgrunden och motivet för detta förslag samt en konsekvensbeskrivning. Förbundsstyrelsen anser det inkomna
förtydligandet var tillfyllest.

På årsmötet finns tyvärr inte alla klubbar representerade utan vi ville på detta sätt fånga in synpunkter från alla.
Sen inser ju även vi att inte alla väljer att göra sin stämma hörd. De punkter du nämnt ovan kommer med stor
säkerhet att diskuteras på stämman.

I det fall du önskar förtydligande av ovan får du gärna återkomma till mig.

På styrelsens uppdrag,

Magnus Burman
vice chairman Swedish Aikido federation 
magnus.burman@svenskaikido.se
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Helga Une <helgaune@gmail.com>

Synpunkter på förslag till ändring av graderingsregler_ från Lunds Aikidoklubb

Moa Lindell <moalindell@gmail.com> 15 februari 2019 14:39
Till: Förbundsstyrelsen - Svenska Aikidoförbundet <styrelse@svenskaikido.se>
Kopia: Styrelsen Lunds aikidoklubb <styrelsen@lundsaikido.se>

hej

översänder synpunkter från Lunds Aikidoklubb avseende förslag att ändra de svenska graderingsreglerna.

MVH
Moa Lindell
Ordförande Lunds Aikidoklubb

Svar till Aikidoförbundet angående graderingsregler 2019-02-15.pdf
252K
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 Lund 2019-02-15 

 
Till Svenska Aikidoförbundet 
 
Svenska Aikidoförbundets styrelse (FS) skickade ut ett brev till aikidoklubbarna den 1:a februari, 
2019, innehållandes en avsiktsförklaring att godkänna ändringar i reglerna för dan-graderingar; 
ändringar som graderingskommittén (GK) skickat till FS. Vidare gavs uppmaningen att klubbar som 
önskar inkomma med kommentarer kan så göra senast 18:e februari, då FS ämnar ta beslut i frågan 
den 23 februari. Nedan följer några kommentarer och tankar från Lunds aikidoklubb. 
 
Vi förstår GKs vilja att upprätthålla hög kvalitet på dan-graderingar, något annat vore inte att tänka 
på. Vi förstår vidare att det är GKs och Svenska Aikidoförbundets uppdrag att tillse detta, och vi ser 
med stor förståelse att GK vill tillse att allt går rätt till vis-a-vis stiftelsen Aikikai och Hombu dojo. Vi 
tolkar däremot inte Aikikais regler (international regulations), respektive deras intention om hur dessa 
skall appliceras för de enskilda organisationerna, på samma vis som GK gör. Vi kan heller inte se att 
Aikikai föreskriver en sådan hantering att en medlem i Sveriges GK måste närvara vid genomförande 
av dan-graderingar. Som vi läser Aikikais regler så lämnar Hombu till varje land att själva ordna 
arrangemangen av dan-graderingar inom sig, så länge detta sker i enlighet med Aikikai 
graderingsregler i övrigt. Det är förbundet som har den delegerade rätten att examinera dangrader i 
Doshus namn, inte några enskilda individer. 
 
Vi menar att den ordning som har gällt i Sverige sedan 2007 fungerar och har fungerat väl. I takt med 
att tiden går bildas fler klubbar i Sverige och det sker också glädjande nog fler dan-graderingar. Det är 
positivt att det finns fler tillfällen, och fler geografiska platser, att dan-gradera vid. Att införa krav att 
ha ledamot av GK närvarande skulle inte innebära främjande av denna frihet. Vi har ett läge då vi i 
flera år har kunnat observera nya nätverk och spännande lösningar skapas både bland 
medlemsföreningar och direkt mellan utövare, utövare med ibland flera decennier av aikidoträning 
och erfarenhet som instruktörer och dan-graderingar men som inte nödvändigtvis sitter med i GK. 
Detta ser vi som en naturlig och positiv utveckling av Svensk aikido. 
 
Nuvarande regelverk ställer redan höga krav på sammansättningen av en kommitté vid 
dan-graderingar. Regelverket kräver bland annat deltagande av en svensk shidoin - en titel som delas 
ut av GK/Svenska Aikidoförbundet efter ansökan - eller en shihan - en titel som delas ut av 
Doshu/Aikikai efter rekommendation av GK/Svenska Aikidoförbundet - vid genomförande av en 
dangradering. Kvaliteten hos shidoins säkras dessutom genom krav på deltagande i shidoin-utbildning 
som ges av GK/Svenska Aikidoförbundet. GK/Svenska Aikidoförbundet får tre månader innan 
graderingstillfället besked om föreslagen kommitté som ska bedöma graderingen, och GK beslutar om 
vem av dessa som ska vara av GK utsedd. Nuvarande system ser vi som tillräckligt robust för att 
upprätthålla kvaliteten vid dan-graderingar, och vi menar att förslagen ändring inte skulle medföra 
någon ökad kvalitet. 
 
Vi menar att då detta är en regeländring som kommer få konsekvenser bland både individuella utövare 
och föreningar, så bör det hos dessa föreningar ges rimlig chans, och tid, att utreda och diskutera 
förslaget, samt eventuellt komma med egna förslag. Vi har svårt att med den information som givits se 
behovet av att detta beslut måste tas med så kort varsel och precis innan aikidoförbundets stämma. Vi 
ber därmed FS att vänta med beslut i frågan. 
 
 
Styrelsen Lunds Aikidoklubb 

 
 

LUNDS AIKIDOKLUBB  Winstrupsgatan 1  22200 LUND  info@lundsaikido.se  
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Helga Une <helgaune@gmail.com>

Synpunkter på förslag till ändring av graderingsregler_ från Lunds Aikidoklubb

Svensk Aikido <magnus.burman@svenskaikido.se> 27 februari 2019 14:41
Till: Moa Lindell <moalindell@gmail.com>
Kopia: Förbundsstyrelsen - Svenska Aikidoförbundet <styrelse@svenskaikido.se>, Styrelsen Lunds aikidoklubb
<styrelsen@lundsaikido.se>, Graderingskommittén <gradering@svenskaikido.se>

Hej Moa och Lunds Aikidoklubb,

Tack för era synpunkter och idéer. Ledsen för sent svar men livet kom emellan.

Eftersom ni åberopar en annan tolkning av Aikikais regelverk än graderingskommittén har jag bett dem om
ytterligare förtydligande i det avseendet. Se nedan. 

Lunds Aikidoklubb gör en tolkning av Aikikais regelverk där vi menar finns en missuppfattning.
Mycket riktigt föreskriver Hombu att den kan ge ett förbund statusen Hombu Recognized
Organization och att som sådan är ett förbund därmed också ålagd att inrätta en
graderingskommitté. Kommittén ska ledas av en Person-in-Charge. Förbundet delegeras rätten att
examinera dan-grader. Denna delegation utövas av Person-in-Charge som då har ett personligt
ansvar för dangraderingar och med sin underskrift på dan-graderingshandlingarna försäkrar de
godkändas nivå. Det normala är att endast en person per förbund är Person-in-Charge.  Unikt för
Sverige är att Svenska Aikidoförbundets graderingskommittén inte har endast en Person-in-Charge
utan att alla kommitténs ledamöter har Hombus godkännande att utöva denna roll. 
 
I vårt förslag till ändring av Graderingsreglerna säger vi att en av examinatorerna måste vara från
graderingskommittén så att hen kan fullgöra sitt ansvar och skriva på handlingarna som sedan
skickas till Hombu. Det står arrangören fritt att utse övriga examinatorer (givet kraven i
graderingsreglerna) och vem av examinatorerna som ska leda själva graderingen. 
 
Det är tråkigt att Lunds Aikidoklubb upplever att denna regeländring skulle inskränka friheten och
nätverkandet bland våra svenska klubbar. Det har inte varit vår intention och vi hoppas verkligen att
klubbarna i Sverige kan fortsätta att utvecklas, nätverka och skapa nya spännande lösningar även i
framtiden. Att en kommittéledamot sitter med på en gradering bör istället ses som ett sätt att skapa
än mer kunskapsdelning och erfarenhetsutbyte mellan klubbar och förbund och lärarlinjer. Det finns
otroligt många kompetenta aikidokas, shidoin, klubbledare och dessa kan fortfarande (med den
nya regeländringen) hålla dangraderingar och på så sätt ta ett större ansvar för svensk aikido
gemensamt med graderingskommittén.

Med vänlig hälsning,
Graderingskommittén genom Maria

Med vänlig hälsning,

Magnus Burman
vice chairman Swedish Aikido federation 
magnus.burman@svenskaikido.se
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On 15 Feb 2019, at 14:39, Moa Lindell <moalindell@gmail.com> wrote:

[Citerad text är dold]
[Citerad text är dold]
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Helga Une <helgaune@gmail.com>

Synpunkter på ändrade graderingsregler från Sth Aikikai

Peter Spangfort <petersp@telia.com> 11 februari 2019 15:49
Till: styrelse@svenskaikido.se
Kopia: James Copeland <cjamescopeland@gmail.com>, Olve Hellström <olve98@gmail.com>, Thomas von Gegerfelt
<thomasgegerfelt@gmail.com>, Nizam Taleb <nta699@gmail.com>, Jappe Liljedahl <jappe.liljedahl@gmail.com>, sos
<stockholm.aikikai@gmail.com>, Mattias Levin <mattias@levin.li>

Hejsan

 

Beträffande er förfrågan om synpunkter på ändring av graderingsregler har denna fråga gått på rundgång bland
Stockholm Aikikais styrelse och instruktörer. Vi skulle gärna vilja bistå med synpunkter eftersom ni efterfrågar det,
men…. Ingen hos oss förstår riktigt vad ni vill ha synpunkter på.

 

Vi kan bara konstatera att vi tydligen “gjort fel” sedan 2007 (2012) och eftersom det funkat så länge kan det
knappast vara något större problem om det inte är så att det hela skett typ I smyg förstås…. I vilket fall är det väl
bara att rätta till och göra rätt isåfall och så behöver man inte orda mer om det. För ni kan väl inte mena att vi kan
säga att det är helt galet att följa Aikikais regler och alltså vägra att gå med på föreslagen “rättning”.

 

Om det är några klubbar (stilar) som har problem med detta, vilket kan vara något man kan läsa mellan raderna
tycker vi nog att det är en ickefråga. Tillhör man Aikikai är det väl så att man måste underordna sig Aikikais
“styrande dokument”.

 

Men som sagt vi förstår inte riktigt och vill gärna ha ett förtydligande om vad ni egentligen vill ha synpunkter på för
att kunna bistå efter bästa förmåga.

 

MVH

/P

………………………………………………………………………………………………………………………….

Peter Spangfort

 

Bågljusvägen 5, 6 tr

112 19 Stockholm

 

Telefon +4673 708 4544

 

https://maps.google.com/?q=B%C3%A5gljusv%C3%A4gen+5,+6+tr+112+19+Stockholm&entry=gmail&source=g
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Helga Une <helgaune@gmail.com>

Svar på Synpunkter på ändrade graderingsregler från Sth Aikikai 

Svensk Aikido <magnus.burman@svenskaikido.se> 14 februari 2019 14:02
Till: Peter Spangfort <petersp@telia.com>
Kopia: James Copeland <cjamescopeland@gmail.com>, Olve Hellström <olve98@gmail.com>, Thomas von Gegerfelt
<thomasgegerfelt@gmail.com>, Nizam Taleb <nta699@gmail.com>, Jappe Liljedahl <jappe.liljedahl@gmail.com>, sos
<stockholm.aikikai@gmail.com>, Mattias Levin <mattias@levin.li>, Förbundsstyrelsen Aikido
<styrelse@svenskaikido.se>, "gradering@svenskaikido.se Aikido" <gradering@svenskaikido.se>

Hej Peter och Stockholm Aikikai,

Först, tack för ert mail och era synpunkter. 
Jag ber om ursäkt om det var otydligt med vad vi ville ha synpunkter på. Jag har försökt formulera förtydligande
nedan. Om det kvarstår frågor får ni gärna återkomma igen.

På styrelsens uppdrag,

Magnus Burman
vice chairman Swedish Aikido federation 
magnus.burman@svenskaikido.se

On 11 Feb 2019, at 15:49, Peter Spangfort <petersp@telia.com> wrote:

Hejsan 
 
Beträffande er förfrågan om synpunkter på ändring av graderingsregler har denna
fråga gått på rundgång bland Stockholm Aikikais styrelse och instruktörer. Vi skulle
gärna vilja bistå med synpunkter eftersom ni efterfrågar det, men…. Ingen hos oss
förstår riktigt vad ni vill ha synpunkter på.
 

Jag ber om ursäkt om det var otydligt med vad vi ville ha synpunkter på. Kort kan sägas vi önskar synpunkter på
hur denna ändring skulle påverkar era dan-graderingar.

Vi kan bara konstatera att vi tydligen “gjort fel” sedan 2007 (2012) och eftersom det
funkat så länge kan det knappast vara något större problem om det inte är så att det
hela skett typ I smyg förstås…. I vilket fall är det väl bara att rätta till och göra rätt
isåfall och så behöver man inte orda mer om det. För ni kan väl inte mena att vi kan
säga att det är helt galet att följa Aikikais regler och alltså vägra att gå med på
föreslagen “rättning”.

 

Ingen ändring av Aikikais internationella regler har skett. Men graderingskommittén har till styrelsen meddelat att
de upplever en uppstramning vad gäller granskningen av formalia kring dan-diplomen och tillsynen av att Aikikais
internationella regelverk följs. Jag skulle hävda att rådande hantering inte varit i smyg utan snarare en pragmatisk
lösning, men faktum kvarstår, de gällande svenska reglerna överensstämmer inte med Aikikais internationella
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regler.

Om det är några klubbar (stilar) som har problem med detta, vilket kan vara något man
kan läsa mellan raderna tycker vi nog att det är en ickefråga. Tillhör man Aikikai är det
väl så att man måste underordna sig Aikikais “styrande dokument”.

Styrelsen ville på detta sätt först och främst informera våra medlemmar om den föreslagna regeländringen men
även erbjuda klubbar som anser att de hamnar i en förändrad situation, eller har frågor, möjlighet att inkomma
med synpunkter.
 

Men som sagt vi förstår inte riktigt och vill gärna ha ett förtydligande om vad ni
egentligen vill ha synpunkter på för att kunna bistå efter bästa förmåga.
 
MVH
/P
………………………………………………………………………………
………………………………………….
Peter Spangfort
 
Bågljusvägen 5, 6 tr
112 19 Stockholm
 
Telefon +4673 708 4544

https://maps.google.com/?q=B%C3%A5gljusv%C3%A4gen+5,+6+tr+112+19+Stockholm&entry=gmail&source=g
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Helga Une <helgaune@gmail.com>

Stockholms Aikidoklubbs svar ang styrelsens fråga ang ändring av de svenska
graderingsreglerna

Mats Alexandersson <mats@webcore.se> 12 februari 2019 22:31
Till: gradering@svenskaikido.se, styrelse@svenskaikido.se
Kopia: info <info@stockholm-aikido.se>

Hej

I bifogad pdf finns svar från Stockholms Aikidoklubb rörandes den fråga som styrelsen ställde till medlemmarna
som är med i Aikikai.

Bästa hälsningar 
Mats Alexandersson
Stockholms Aikidoklubb

stockholmsaikidoklubbssvar ang graderingsregler.pdf
228K

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=9d07aa631e&view=att&th=168e39f58584bc20&attid=0.1&disp=attd&safe=1&zw


 

         Stockholm   
         2019-02-12 

Till Svenska Aikidoförbundet och Svenska Aikidoförbundets 
graderingskommitté för Aikikai. 

Vi på Stockholms Aikidoklubb finner det olyckligt att sittande styrelse har bråttom med att 

fatta ett beslut som kommer ändra på en ordning som fungerat mycket väl under många 

år. 

Därtill ges den väldigt kort tid för medlemmarna, klubbarna, att svara på det mejlutskick 

hur man ställer sig till förslaget. 

Förklaringen som ges till varför man vill ändra regeln är att den regeln används sällan. 

Att det används sällan betyder inte att den saknar betydelse eller är dåligt. 

Tvärtom, vi och andra medlemmar värdesätter den regeln högt och det betyder mycket för 

hur vi planerar och genomför vår verksamhet. 

Det bör även tas i beaktande att det inlagts en motion till kommande årsmöte som önskar 

en gemensam konferens, likt Framtidskonferensen som hölls 2004, för att öppet diskutera 

graderingsfrågan.  Eventuella behov av ändringar och problemställningar som rör 

graderingsregler skulle då kunna diskuteras och förhoppningsvis förankras bland 

medlemmarna. Låt oss nyttja de demokratiska verktyg som står oss tillbuds för att bygga 

en stabil framtid. 

Med ovanstående i beaktande tycker Stockholms Aikidoklubb inte att styrelsen ska fatta 

beslut i frågan överhuvudtaget tills efter att årsmötet sagt sitt om en konferens.  

För Stockholms Aikidoklubb  

Mats Alexandersson Shidoin 
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Helga Une <helgaune@gmail.com>

Stockholms Aikidoklubbs svar ang styrelsens fråga ang ändring av de svenska
graderingsreglerna

Svensk Aikido <magnus.burman@svenskaikido.se> 19 februari 2019 23:09
Till: Mats Alexandersson <mats@webcore.se>
Kopia: "gradering@svenskaikido.se Aikido" <gradering@svenskaikido.se>, Förbundsstyrelsen Aikido
<styrelse@svenskaikido.se>, info <info@stockholm-aikido.se>

Hej Mats och Stockholms Aikidoklubb,

Tack för ert brev och era synpunkter.

Jag skulle vilja förtydliga att motivet till regeländring inte har med hur många klubbar som graderar utan närvaro av
ledamot från graderingskommittén. Regeländringen handlar endast om att följa Aikikais internationella regelverk,
inget annat, se utdrag från graderingskommitténs skrivning:

"Graderingskommittén har konstaterat att graderingsreglernas skrivning kring examinatorer inte överensstämmer
med Hombus krav. Hombus reglemente delegerar genomförande av dangraderingar enbart till förbundets
graderingskommitté, alternativt gästande shihan med Hombus godkännande att gradera i Sverige."

Detta ärende har, som du säkert vet, legat på förbundsstyrelsens bord i snart 6 månader. Graderingskommittén är
förbundets expertkommitté visavi Stiftelsen Aikikai gällande dan-graderingar och graderingsregler.
Graderingskommittén har styrelsens mandat och förtroende att hantera dessa. Som framgår av skrivelsen
upplever man ett skärpt tonläge från Aikikai gällande formalia och man har framfört till styrelsen att det inte är
hållbart med gällande ordning och regelskrivning. Då graderingskommittén har inkommit till styrelsen med tydlig
beskrivning av bakomliggande orsaker till, och konsekvenser av, denna ändring finner inte styrelsen någon
anledning att vidare skjuta på detta beslut. En ändring av graderingsreglerna är inte en årsmötesfråga.

Förslaget att under 2019 skapa ett tillfälle för att diskutera Svensk aikidos framtid är mycket bra. Styrelsen kommer
i sin verksamhetsplan för 2019 att föreslå att ett sådant tillfälle anordnas.

Jag antar att ni åsyftar motionen som Riai har inkommit med. Den kommer besvaras av styrelsen men innan dess
vill jag ogärna diskutera innehållet i denna.

På uppdrag av förbundsstyrelsen,

Magnus Burman
vice chairman Swedish Aikido federation 
magnus.burman@svenskaikido.se

[Citerad text är dold]
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