
  Stockholms Radiosegelsällskap                       

  

        ÅRSBERÄTTELSE 2012 
 

                   Styrelsen får härmed avge årsberättelse för verksamhetsåret 2012. 

 

Stockholms Radiosegelsällskap har under året haft en aktiv kappseglingsverksamhet.    

Nya medlemmar har glädjande tillkommit och antalet betalande överstiger nu sextio.  

Dessutom finns ett stort antal seglare på listorna som tidigare har varit aktiva och vi har en 

förhoppning att kunna återaktivera många under kommande år. 

Styrelsen bedriver ett arbete att aktivt värva nya deltagare till kappseglingarna.  

Klubbens ekonomi är fortsatt stark och investeringar i ny gummijolle och banutrustning har 

kunnat genomföras.  

Vi har nu utrustning för två seglingscentra: Lidingö och i Saltsjöbaden.  

 

Kappseglingsverksamheten 

Klubben har under året arrangerat 30 kappseglingar, alla inom IOM-klassen, fördelat på 8 

rankingseglingar 5 Cupseglingar, 8 klubbseglingar och 8 Masterseglingar. Trots den stränga 

isvintern genomfördes samtliga planerade kappseglingar enligt kappseglingskalendern. 

Klassens fjärde  Svenska Mästerskap genomfördes på Lidingö 15 - 16 september 

I konkurrens med 22 deltagare vanns mästerskapet av Bo Jonsson. 

 

 

Under året har genomförts Vinter, Vår och Höstcuper.  

Klubben har också genomfört Master Cup för medlemmar 60+. Efter 8 seglingar blev Claes 

Brunnhage segrare. 

Under året har också genomförts ett stort antal träningsseglingar. 

 

Internationellt deltagande:  

Vid årets EM för IOM i Cres, Kroatien, deltog Thomas Enwall, Bo Jonsson, Claes Brunnhage 

Anders Pers, Claus Lindström samt Håkan Lundqvist med placeringarna 18, 25, 36, 59, 61 

och 65 av 74 startande.  

Fyra av klubbens medlemmar, Claes Brunnhage, Thomas Enwall, Anders Pers och Håkan 

Lundquist deltog vid Nordiska Mästerskapen i Norge med placeringarna 2, 3, 4 och 7 av 20 

startande. 

På www.srss.se finns en samlad sida för årets och tidigare års resultat, Resultatsidan.  

 

Samarbete med andra klasser 

Under hösten fick Minifolkbåtseglarna en egen avdelning på hemsidan där de kan inbjuda till 

kappseglingar, presentera resultat mm.  

 

Möten mm 

Fjolårets årsmöte hölls den 29 mars i Tranebergsstugan i Bromma. 

 

      

 

Ett antal medlemträffar har avhållits, bl.a. regelgenomgång med en sanktionerad domare , 

http://www.srss.se/


 

Hemsida 

Klubbens hemsida www.srss.se är den huvudsakliga plattformen för kommunikation med 

medlemmarna. 

                                          

Här läggs nyheter och information ut och inbjudan till kappseglingar och klubbträffar mm. 

Anmälningsfunktionen är mycket värdefull för hanteringen av alla evenemang. 

Resultatredovisning och rapportering från kappseglingarna är en annan viktig del. 

 

Facebook 

Klubben har också startat upp en grupp på Facebook: IOM SWE som har rönt ett stort intresse 

med flertalet internationella seglare som har anslutit sig till gruppen 

 

Ekonomi 

Årets verksamhet har i stort följt budget för 2012. Investeringarna uppgick till ca 11 000 kr 

och bestod av ny gummijolle, bojar och vikter. Årets resultat blev – 3 000 kr och klubben har 

fortsatt stabil ekonomi med 23 000 kr i kassan.  

 

Styrelsemöten 

Styrelsen har under året haft fem protokollförda sammanträden samt en omfattande kontakt 

över E-post och informella kontakter vid olika seglingsevenemang. 

 

 

Styrelsen har under året bestått av Claes Liljeson, ordförande, Johan Tuvstedt sekreterare 

Thomas Enwall, kassör, Hans Funke, Claes Brunnhage och Lars Ericson ledamöter. 

Revisor har varit Lars Engstedt 

 

 

 

Stockholm i mars 2013 
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