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ÅRSBERÄTTELSE 2016 
 

Styrelsen får härmed avge årsberättelse för verksamhetsåret 2016. 

 

 

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 nu utrustning för två seglingscentra. På Lidingö och i Nacka samt en liten depå 

i Djursholm. 

Det ökade intresse för RC segling i landet har medfört att vi har fått medlemmar som 

seglar andra klasser t.ex. DF 65, DF90, Mini Folkbåt och RC Laser. 

Arrangerandet av kappseglingar i Stockholmområdet sköts av seglarna i resp. klass 

men SRSS har erbjudit sig att om behov finns tillhandahålla banläggningsutrustning. 

 

Kappseglingsverksamheten 

Klubben har under året arrangerat 31 kappseglingar, alla inom IOM-klassen, fördelat 

på 8 rankingseglingar, 6 Cup-seglingar, 8 klubbseglingar och 8 Masterseglingar. 

IOM-Klassens Svenska Mästerskap genomfördes vid Saltsjö Pir i Saltsjöbaden med 

33 deltagare.  

Svenska mästerskapet vanns av Thomas Enwall SRSS. 

Under året har genomförts Vinter-, Vår- och Höstcuper. Klubben har också genomfört 

Master Cup för medlemmar 60+ där Claes Brunnhage blev segrare efter 8 

genomförda seglingar. 

 

Under året har också genomförts ett stort antal träningsseglingar. 

 

Internationellt deltagande:  

Vid årets EM för IOM i Spanien deltog Thomas Enwall och Claes Brunnhage med 

hedrande 14:e och 15:e placeringar. 

Nordiska Mästerskapen i Esbo, Finland, deltog 6 medlemmar. 

 

Möten mm 

Fjolårets årsmöte hölls den 6 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 träningsseglingar används 

Facebooksidan IOMSWE. 

 

Ekonomi 

Årets verksamhet redovisar ett överskott om ca 6 000 kr för 2016. Främst beroende på 

lägre funktionärskostnad vid kappseglingar än budgeterat. 

 

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 Jonas Magnusson och Håkan Grönvall ingått. 

 

 

Stockholm i februari 2017 
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