Ändring av graderingsregler - Aikikai
Graderingskommittén inkom till förbundsstyrelsen 2018-08-23 med ett förslag till ändring av de
svenska graderingsreglerna för aikikai. Förslaget bifogas i ett separat pdf-dokument. 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 och nedan ses en
summering av denna.
Då förbundsstyrelsen anser detta förtydligande vara tillfyllest avser Svenska Aikidoförbundets
styrelse att tillstyrka förslaget om regeländring vid kommande möte 2019-02-23.
Ändringen avser (endast) sammansättningen av examinatorer vid dangradering i de fall då inte
inbjuden shihan (godkänd av Hombu dojo & graderingskommittén) närvarar. I den bilagda
texten från graderingskommittén tydliggörs detaljerna och den praktiska innebörden av denna
ändring.
Förbundsstyrelsen vill på detta sätt låta er som våra medlemmar göra er stämma hörd i frågan
innan beslut fattas. Styrelsens bedömning är att för majoriteten av förbundets medlemsklubbar
har detta förslag ingen effekt medan för ett par innebär det en ändring. För dessa klubbar har
graderingskommittén lovat att i samverkan hitta en tillfredsställande lösning för deras
dangraderingar framöver.
Graderingskommittén har förbundsstyrelsens uppdrag att administrera dangraderingar i
Sverige visavi stiftelsen Aikikai, de svenska graderingsreglerna och tillika dangraderingsregistret inklusive shidoin och fukushidointitlar. Graderingskommittén ansvarar även för
rekommendationer till högre grader. De personer som idag sitter i Graderingskommittén har
gedigen erfarenhet av internationellt arbete, graderingar och goda relationer med stiftelsen
Aikikai och Hombu dojo. Bland de länder som har anknytning till stiftelsen Aikikai är Sverige
nära på unikt i så måtto att vi har ett förbund med en gemensam graderingskommitté. Det är
förbundsstyrelsens uppfattning att denna sammanhållande modell innebär att en hög kvalitet på
de svenska Aikikaigraderna kan säkerställas och vi skall sträva efter att så förblir. Vidare är det
förbundsstyrelsens uppfattning att det är fördelaktigt för Sveriges aikidoutövare att
graderingskommittén har insyn och kunskap om alla dangraderande aikidokas i Sverige. Det
borgar för trygghet och kontinuitet i våra dangraderingar för alla utövare där ingen utövare blir
beroende av enbart en shihan eller klubbledare för att kunna bli rekommenderad för högre
grader.
Förbundsstyrelsen emotser era synpunkter senast 2019-02-18.
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Förtydligande från graderingskommittén avseende förslag till revidering av
graderingsregler.
Möjligheten att dangradera utan kommittéledamot bland examinatorerna infördes 2007 men
började användas först fem år senare, 2012. Totalt genom åren har sådana dangraderingar ägt
rum åtta gånger i fyra olika klubbar, endast en klubb de senaste fyra åren.
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. Därför har kommittén sett sig tvungen att ändra
paragraf 3.2.3 till följande lydelse:
”Minst två examinatorer ska vara svenska shidoin eller shihan, varav minst en ska vara ledamot
av graderingskommittén, eller utländsk inbjuden shihan med Hombus och
graderingskommitténs tillstånd att gradera i Sverige.”
Ändringen är enbart att när inbjuden shihan saknas ska minst en examinator vara
kommittéledamot. Därmed har paragraf 3.2.4 (”Av examinatorerna väljer graderingskommittén
en att vara av graderingskommittén utsedd.”) utgått. Inga andra ändringar har gjorts i
graderingsreglerna.
Klubbarna kan fortfarande styra över sina dangraderingar, fritt utse vilka övriga shidoin eller
shihan som ska medverka, samt bestämma vilka ytterligare krav utöver de av Aikikai angivna
som ska tillämpas på graderingen.
Den enda skillnaden efter regeländringen är att de behöver ha någon från graderingskommittén
närvarande under graderingen. Klubben bestämmer vem av examinatorerna som leder
graderingen, det behöver inte vara ledamoten från graderingskommittén. Det är också självklart
att kommittén ska försöka tillgodose klubbens önskemål om vilken kommittéledamot som ska
medverka.
Klubbar som planerar dangradering rekommenderas att på ett tidigt stadium antingen direkt
kontakta den kommittéledamot de önskar bland examinatorerna, eller sända en förfrågan till
kommittén, för att säkra kommittéledamots medverkan på planerat datum.
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