Stockholms Radiosegelsällskap

ÅRSBERÄTTELSE 2017
Styrelsen får härmed avge årsberättelse för verksamhetsåret 2017.
Stockholms Radiosegelsällskap har under året haft en aktiv kappseglingsverksamhet.
Antalet medlemmar är 50 st. 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 fyra seglingscentra. På Lidingö, Ålsten,
Djursholm och i Nacka.

Kappseglingsverksamheten
IOM
Klubben har under året arrangerat 6 rankingseglingar 6 Cup-seglingar 8 klubbseglingar och 8
Masterseglingar
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 VM för IOM i Pierlatte Frankrike, deltog fyra av klubbens medlemmar.
Vid Malta Invitational i mars deltog 2 seglare från klubben.
SM som avhölls i Skärhamn på Tjörn i StSS regi deltog 12 medlemmar
Nordiska mästerskapen Roskilde, Danmark deltog 6 medlemmar
RC-Laser
RC-laser har haft ett intensivt år. Klassen växer bra och fler och fler aktiva båtar dyker upp på
seglingarna. Hittills finns bara regelbundna seglingar i Stockholmstrakten men nyblivna RCLaser seglare i Göteborgstrakten förbereder seglingar 2018. De var också uppe och gästade
Stockholmarna regelbundet.
Under säsongen seglas tre serier. Vi kallar dem Vår-, Sommar- och Höstracen. Vi har ingen
överenskommen rankingserie ännu men under året togs beslutet och vi hade ett konstituerande
möte om att bilda RC-laser.se. Ett RC-Laser förbund anslutet till StSF och SSF.
Under våren var några Svenska båtar i Tönsbergs i Norge och seglade vårt inofficiella
Nordiska Mästerskap. Bästa placeringar var en 3:e och en 4:e plats. Under november var två
Svenska båtar på Championship of Nations (VM) i Brisbane i Australien och SWE 22 Uffe
Neumann slutade på en hedrande 5:e plats och SWE 70 Gunnar Möller på 14:e plats.

DF65
I Stockholmsområdet har 16 st. vår- resp. höst- cupseglingar genomförts.
Dessutom några klubbseglingar och spontana träningsseglingar.
I den nationella rankingserien har en segling arrangerats i Sthlm.
Årets KLM i Vadstena deltog 9 medlemmar.
Mats Hagman är drivande som arrangör av Stockholmsseglingarna.
SRSS har 20 st. medlemmar med registrerade DF65 båtar
DF95
Ett par tävlingar har genomförts i Sthlm.
Gamla Stans Yacht Sällskap har en flottilj på 7 båtar och man har etablerat kontakt med SRSS
för samverkan i kappsegling.
MiniFolkbåt
MiniFolkbåtarna har under året genomfört 11 regattor.
Två nya svenska MiniFolkbåtar har färdigställts under året så nu finns 43 stycken.
Sexton av dessa har deltagit i regattorna år 2017.

Möten mm
Fjolårets årsmöte hölls den 22 mars 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.
Ekonomi
Årets verksamhet har i stort följt budget för 2017. Investeringarna uppgår till ca 5500 kr och
består av diverse kappseglingsutrustning.
Styrelsemöten
Styrelsen har under året haft ett protokollfört sammanträde samt en omfattande kontakt över
E-post och informella kontakter vid olika seglingsevenemang.
Styrelsen har under året bestått av Claes Liljeson, ordförande, Jonas Magnusson sekreterare
Thomas Enwall, kassör, Håkan Lundqvist klubbmästare, och Lars Ericson ledamot
Revisor har varit Lars Engstedt och revisorssuppleant Bo Jonsson
I valberedningen har Jonas Magnusson och Berndt Pråhl ingått
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