Stockholms Radiosegelsällskap

ÅRSBERÄTTELSE 2015
Styrelsen får härmed avge årsberättelse för verksamhetsåret 2015.
Stockholms Radiosegelsällskap har under året haft en aktiv kappseglingsverksamhet.
Nya medlemmar har glädjande tillkommit och antalet överstiger nu sextio.
Styrelsen bedriver ett arbete att aktivt värva nya deltagare till kappseglingarna.
Klubbens ekonomi är fortsatt stark och investeringar i banutrustning har kunnat genomföras.
Vi har två fullt utrustade seglingscentra, Lidingö och Saltsjöbaden. Dessutom ett
träningsseglingscenter på Ekudden, Djursholm. Här hålles spontana träningsseglingar som är
uppskattade och välbesökta.

Kappseglingsverksamheten
Klubben har under året arrangerat ca 30 kappseglingar, alla inom IOM-klassen, fördelat på 8
rankingseglingar 6 Cup-seglingar 8 klubbseglingar och 8 Masterseglingar
Klassens Nordiska och Svenska Mästerskap genomfördes vid Gåshaga på Lidingö, där 28
svenska seglare tävlade i konkurrens med 10 norska, 9 danska och 2 finska deltagare. Det
Svenska mästerskapet vanns av Claes Brunnhage SRSS.
Under året har genomförts Vinter-, Vår- och Höstcuper. Klubben har också genomfört Master
Cup för medlemmar 60+ där Johan Ameln blev segrare efter 8 regattor.
Under året har också genomförts ett stort antal träningsseglingar.
Internationellt deltagande:
Vid årets VM för IOM i Foster City utanför San Fransisco i USA deltog sju av klubbens
medlemmar. Vid Malta Invitational i mars deltog 7 seglare från klubben. Vid IOM Malta
Open Challenge i november deltog 8 medlemmar från SRSS och Claes Brunnhage vann hela
regattan. Vid Kings Cup Invitational i Thailand i december representerade Claus Lindström
klubben.
Möten mm
Fjolårets årsmöte hölls den 11 april i Lidingö Golfklubbs lokaler.
Ett antal medlemträffar har avhållits, bl.a. regelgenomgång med sanktionerad domare.
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.
För uppföljning av internationella händelser och smärre träningsseglingar används
Facebooksidan IOMSWE.
Ekonomi
Årets verksamhet har i stort följt budget för 2015 avseende alla konton, utom oförutsedda
utgifter som bestod i kostnad för reparation av en båt för 4 250 kr vilket motsvarar
underskottet i verksamheten.
Styrelsemöten
Styrelsen har under året haft två protokollförda sammanträde samt en omfattande kontakt över
E-post och informella kontakter vid olika seglingsevenemang.

Styrelsen har under året bestått av Claes Liljeson, ordförande, Hans Funke, sekreterare
Thomas Enwall, kassör, Håkan Lundqvist klubbmästare, samt Johan Holmberg och Lars
Ericsson ledamöter.
Revisor har varit Lars Engstedt och revisorssuppleant Bo Jonsson
I valberedningen har Tom Olson och Berndt Pråhl ingått
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