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Plats:
Tid:
Närvarande:

1§

Restaurant Conton, Stockholm.
19.00
Jan Nevelius, sammankallande
Urban Aldenklint
Kerstin Fredbäck
Stefan Stenudd
Claes Wikner

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.
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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 §

Inval av klubbar

Mötet beslöt att rekommendera Hanna Björks klubb Armvredet, Stockholm, för inval i förbundet.
12 §

Register och dokumentation

Mötet beslöt att lägga ut mötesprotokollen på aikikai.net.
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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:

..........................................……....
Kerstin Fredbäck

0

Justeras:

....................................…………..…
Jan Nevelius

