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Protokoll fört vid graderingskommitténs möte
2009-03-22 (nr 1/09)
Plats:
Tid:
Närvarande:

Restaurang Black & Brown, Stockholm
13.00
Stefan Stenudd, sammankallande
Urban Aldenklint
Lars-Göran Andersson
Kerstin Fredbäck
Maria Mossberg
Jan Nevelius
Jonas Palm
Mika Perälä, adjungerad

Öppnande, dagordning
1 § Mötet öppnades. Stefan valdes till ordförande för mötet och Kerstin till sekreterare.
Dagordningen fastställdes.
Allmänna rapporter, styrelseinformation och ekonomi
2 § Aikidosektionens ordförande Mika Perälä rapporterade om sektionens respektive förbundets årsstämmor föregående dag. Först och främst uppmärksammades att Stefan blev
vald till förbundsordförande och Maria till ledamot i förbundsstyrelsen. Kommittén gläder
sig mycket åt detta och framför sina gratulationer. Maria avgick i samband med årsmötet
från sektionens valberedning.
Förbundsstämman beslutade om en förändring av förbundets organisation så att de
tidigare sektionerna kommer att blir självständiga underförbund under SB&K. Mika informerade vidare om sektionens nya verksamhetsplan och arbetet med en vision för aikidons
och graderingskommitténs utveckling i framtiden.

Dangraderingar
3§

Vid årets kagamibiraki i Japan har följande personer erhållit högre dangrader:
5 dan: Jonas Palm, Lunds Aikidoklubb, Jöran Fagerlund, Göteborgs Aikidoklubb,
Sören Olsson, Aikido Dojo Norrköping, Claes Wikner, Vanadis Aikidoklubb, Per Åke
Lektér, Iyasaka Aikidoklubb smat Sonny Ågren, också Iyasaka
6 dan: Ulf Linde, Iyasaka och Åke Bengtsson, Lilla Nakaima och Iyasaka.
I övrigt har sedan föregående möte (08-10-26) dangraderingar genomförts i:
Stockholm, 1 november 2008 (Igarashi)
Sandviken, 1 november (Shishiya)
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Norrköping, 8 november
Malmö, 6 december
Göteborg, 5 januari 2009
Stockholm, Järfälla, 13 januari
Stockholm, 14 februari (Endo)
Stockholm, 15 februari (Stockholms Aikidoklubb).
4§

Följande dangraderingstillfällen är planerade:
Karlstad, 4 april
Stockholm, 18 april (Kobayashi)
Malmö, 30 maj
Sundsvall, 7 juni (Shishiya)
Stockholm, 26 juli (Vanadis)
Stockholm, 1 augusti (Igarashi)
Sandviken, 7 november (preliminärt. Shishiya).

Aikikais graderingsregler, betalningsrutiner
5 § De nya faktureringsrutinerna för dangraderingar tycks ännu inte fungera riktigt som
det var tänkt, även om det har blivit bättre. Meningen är att graderingens arrangör ska fylla i
en blankett för faktureringsunderlag, skicka den till förbundet och sedan få en faktura från
RF-ekonomi. Om en ledamot av kommittén är närvarande vid graderingen, ska denna ansvara för att faktureringsunderlaget fylls i och skickas in.
Nu beslutades dessutom att Urban anger exakt vilket graderingstillfälle som avses på
fakturan från Hombu. Då borde RF-ekonomi bättre kunna fakturera och bokföra även inbetalningarna.

Fukushidoin, shidoin
6§

Till fukushidoin har sedan föregående möte (08-10-26) utsetts Patrik Unné, Borlänge.
Till shidoin har sedan föregående möte utsetts Claes Nyberg, Takamaru Aikidoklubb,
Stockholm, Jalal Assadollahzadeh, Amaterasu Aikidoklubb, Lidingö och Claes Blixt, Marks
Takemusu Aiki.

Utbildning
7 § Urban, Jan och Lars-Göran har utformat en helgutbildning för fukushidoin och shidoin.
Kursen ägnar lördagen åt allmän teori, medan söndagen är skild åt för de respektive kategorierna. En mer detaljerad kursplan återstår att utarbeta.

Internationellt
8 § En viktig internationell representationsuppgift som ligger framför oss är Finsk aikidos
40-årsjubileum i april 2010.
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Register och dokumentation
9 § Kerstin åtog sig att med hjälp av Jonas att se över Aikikais hemsida, www.aikikai.se
för att rätta till eventuella felaktigheter.

Nästa möte, mötets avslutande
10 § Stefan kallar till ett nytt möte. Mötet avslutades.

Vid protokollet:

Justeras:

......................................
Kerstin Fredbäck

....................................……
Stefan Stenudd

