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                            ÅRSBERÄTTELSE 2009 
I 
                   Styrelsen får härmed avge årsberättelse för verksamhetsåret 2009. 
 
Stockholms Radiosegelsällskap har under året haft en aktiv kappseglingsverksamhet dock har 
inte deltagarantalet ökat som föregående år. Nya medlemmar har tillkommit och antalet 
överstiger femtio. Klubbens ekonomi är fortsatt stark och investeringar i nya gummijollar och 
motor har kunnat genomföras. Vi nu har tre seglingscentra väl utrustade. I Värtan, Lidingö 
som också byggt ett förråd för utrustningen och i Saltsjöbaden där vi fått del av KSSS 
faciliteter.  
Kappseglingsverksamheten 

Klubben har under året arrangerat 15 kappseglingar, alla inom IOM-klassen. Klassens första 
Svenska Mästerskap genomfördes i Saltsjöbaden 30 augusti . I konkurrens med 25 deltagare 
vanns mästerskapet av Jimmy Hellberg med Johan Brandt och Bosse Jonsson som 2a resp. 3a. 
 
Under året har genomförts Vinter,  Vår och Höstcuper. Klubben har också genomfört för 
första gången en Master Cup för medlemmar 60+. Efter 7 seglingar blev Peter Norlin segrare 
 
Under året har också genomförts ett stort antal träningsseglingar. 
 
Vid årets VM i Barbados deltog Tom Olson, Claes Brunnhage och Per Lundberg. Sju av 
klubben smedlemmar deltog vid Nordiska Mästerskapen i Danmark 
 
Möten mm 

Fjolårets årsmöte hölls den 17 mars på restaurant Vinterholmen i Saltsjöbaden där bland annat   
Bengt Olof Hult berättade för de ca 25 deltagarna om de nya kappseglingsreglerna . Flera av 
klubbens medlemmar medverkade i Enmeterförbundets monter på Stockholmsmässan i mars.  
 
Ekonomi 

Årets verksamhet har i stort följt budget för 2009. Investeringarna uppgår till ca 12 000 kr 
varav 10 000 till två gummijollar och två motorer. Ca 2000 kr har gått till uppgradering eller 
ersättning av övrig kappseglingsutrustning. Denna del motsvarar överskottet i 
seglingsverksamheten.  
 
Tävlingscentra  

Styrelsen har under året fortsatt arbetet med att utveckla tävlingscentra  för att stärka 
kappseglings- och träningsorganisationen lokalt. En viktig del i detta har varit att se till att det 
finns arrangemangsutrustning som båtar med motor, bandare och bojar med vikter tillgängligt 
inom varje tävlingscentra. En plan för detta har upprättats som i huvudsak genomförts under 
2009. Den första kappseglingen i Sjöstaden genomfördes som Master- segling, men någon 
riktig etablering kommer ske först när Hammarby Sjöstad är färdigutbyggt med tillgängliga 
kajer.  



 
 
 
Styrelsemöten 

Styrelsen har under året bestått av Per Lundberg, ordförande, Lars Ericson, sekreterare, 
Thomas Enwall, kassör, Claes Brunnhage, kappseglingsansvarig t o m augusti 2009 och Odd 
Lindqvist, tekniskt ansvarig. Under höstens möten har Claes Liljeson varit adjungerad till 
styrelsen, liksom Claus Lindström, Enmeterförbundets ordförande. 
Revisor har varit Lars Engstedt 
 
Styrelsen har under året haft fyra protokollförda sammanträden.   
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