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PROTOKOLL
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Möte med Aikikais graderingskommitté 2000-05-28 (nr
2/00)
Plats:
Tid:
Närvarande:

1§

Enighets lokaler. Malmö.
kl 15.00
Stefan Stenudd
Kerstin Fredbäck
Knut Högvall

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 förhindrad 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

2

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:
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Kerstin Fredbäck
Stefan Stenudd

