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Högre dangrader

Ett beslutsunderlag om vilka personer som kommittén vill föreslå till högre dangrader hade tagits
fram. Kommittén beslutade den 3 oktober
att

fastställa sitt förslag till lista på personer aktuella för högre dangrader.

Efter avböjande beslutade kommittén den 7 oktober
att justera och fastställa slutlig lista på personer som kommittén kommer att ansöka om högre
dangrader för enligt Stiftelsen Aikikais process för rekommendation av högre dangrader.
Uppdrogs åt Urban Aldenklint att hantera ansökningshandlingar gentemot Stiftelsen Aikikai.
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Graderingsregler

Med anledning av att Aikikai Hombu dojo gjort ändringar i sina regler för kriterierna vid
rekommendation av dangrader hade ett förslag på reviderade svenska graderingsregler tagits fram.
Kommittén beslutade 14 september
att föreslå förbundsstyrelsen en justering av graderingsreglerna i enlighet med det framtagna
förslaget.
Uppdrogs åt Leif Sunje att sammanställa beslutsunderlag jämte förslag på justerade graderingsregler
och skicka dessa till förbundsstyrelsen.
Noterades att förbundsstyrelsen fastställde de justerade graderingsreglerna vid sitt sammanträde 29
september.
Uppdrogs åt Leif Sunje att införa fastställandedatumet i graderingsregel-pdf:en.
Uppdrogs åt Stefan Stenudd att författa en informationstext om ändringarna.
Kommittén beslutade den 10 oktober
att

fastställa den av Stefan Stenudd författade informationstexten.

Uppdrogs åt Stefan Stenudd att skicka informationstext samt slutlig pdf till förbundsstyrelsen.
Noterades att förbundsstyrelsen publicerade de nya graderingsreglerna 24 oktober.
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Utredning om fukushidoin- och shidoinutnämningar

Efter grundlig utredning av utnämningar av fukushidoin och shidoin från 1990-talet fram till idag
beslutade kommittén den 7 november
att

komplettera graderingsregistret med shidoin- och fukushidoinutnämningar som fallit bort.

Under genomgången noterades också att Nizam Talebs shidoinskap återtogs i samband med att han
flyttade från Sverige. Då Nizam Taleb åter är bosatt i Sverige beslutade kommittén 7 november
att

åter validera Nizam Talebs shidoin-utnämning.
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Kommande dangraderingar

Noterades att anmälan om dangraderinstillfälle inkommit från Aikidoföreningen Riai Aikido Dojo Pia
Moberg. Noterades att anmälan är komplett.
Uppdrogs åt Urban Aldenklint att besvara anmälan.
Noterades att anmälan besvarades 24 september.
Kommittén beslutade 12 oktober
att
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utse Ulf Evenås till den som vid godkänd dangradering ansvarar för att signera
ansökningshandlingar till Hombu.

Fråga från förbundsstyrelsen om förbundsinitierat dangraderingstillfälle med
anledning av covid-19-pandemin

Noterades att förbundsstyrelsen uppdrog åt kommittén att undersöka, föreslå och återkomma senast
21 oktober om hur ett dangraderingstillfälle skulle kunna genomföras det närmaste halvåret.
Kommittén var överens om svarsformulering den 19 oktober som löd:
”Med rådande läge för Corona finner GK ingen anledning att planera in en dangradering där hela
Sverige är upptagningsområde. Detta pga den riskbedömning som föreligger kring Corona. Om FS
finner att ett sådant tillfälle ändå ska planeras och eventuellt anordnas bör en grupp från FS och GK
utreda detta tillsammans.
Det finns två regionala dangraderingar planerade i mars 2021, en i Göteborg (Riai Aikido Dojo) och
en i Stockholm (Iyasaka), där GK kommer vara representerat. Fler regionala dangraderingar kan med
fördel utföras och planeras, i samråd med anordnande klubbar, om det finns klubbar som uttrycker
intresse för detta, för att minska risken för spridning av Covid-19.”
Uppdrogs åt Åsa Bergström att besvara förbundsstyrelsen.
Noterades att förbundsstyrelsen besvarades 21 oktober.
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Inköp av ny instruktionsbok

Dojo-cho Mitsuteru Ueshiba har låtit ge ut en ny instruktionsbok och det är rimligt att förbundets
graderingskommitté är kollektivt insatt i den utbildningsstruktur som Ueshibafamiljen och Hombu
förmedlar.
Kommittén beslutade därför 14 september
att

köpa in sju exemplar till graderingskommittén av nämnda instruktionsbok.
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Fukushidoin- och shidoinutbildningen

Med anledning av coronaviruspandemin hade kommittén diskuterat om fukushidoin- och
shidoinutbildningen (hädanefter kallad kursen) skulle genomföras under 2020 eller inte. Kommittén
var överens om att ett stort värde i kursen är dialogen och interaktionen som möjliggörs i ett fysiskt
möte. Ett alternativt upplägg föreslogs där kursen delas upp och där den teoretiska delen förläggs i en
online-föresläsningsdel, men att den praktiska delen ändock arrangeras fysiskt med
försiktighetsåtgärder.
Kommittén beslutade 7 september
att

ställa sig bakom det alternativa upplägget.

Folkhälsomyndigheten gick den 29 oktober ut med skärpta riktlinjer och följaktligen ställdes
kursen in.
Noterades att förbundsstyrelsen kommunicerade inställandet på förbundets webbplats den 2
november. Noterades också att värdklubben Aikido Sundsvall Meiseikai IF ställde sig fortsatt positiva
till att stå värd för kursen när väl möjlighet att genomföra kursen ges.

Vid protokollet

Justeras

………………………………………

………………………….…………………

Leif Sunje

Stefan Stenudd
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