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ÅRSBERÄTTELSE 2022 
 

Styrelsen får härmed avge årsberättelse för verksamhetsåret 2022. 

 

Stockholms Radiosegelsällskap har under året haft en aktiv kappseglingsverksamhet.    

Antalet medlemmar är 58 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 banläggarutrustning för fyra seglingscentra tillgängliga. På 

Lidingö, Ålsten, Djursholm och i Nacka. 

  

 

Kappseglingsverksamheten 

 

IOM 

Klubben har under året arrangerat 5 rankingseglingar, 7 klubbseglingar och 8 Masterseglingar   
 

Under året har genomförts Master Cup för medlemmar 60+. Efter 8 seglingar gick Michael 

Carlberger segrande ur striden.  

Under året har det också genomförts ett stort antal inofficiella träningsseglingar. 

 

Internationellt deltagande:  

Ett antal medlemmar åkte till Rogoznica i Kroatien på Pre Worlds i maj. 

En medlem deltog i IOM Worlds på samma plats i november 

 

IOM-SM som avhölls i Vadstena 9-10 april samarbete med Vadstena RC-team. Mikael 

Collberg, Mariestad, seglade hem mästerskapsplaketten.  

Silver och brons till SRSS genom Thomas Enwall och Jocke Ameln. 

 

 

DF65 

Under året har cupseglingar genomförts.  

Vårcup:  1:a Mats Hagman, 2:a Olle Krogh 3:a Göran Uggla. 

Höstcup: 1:a  Göran Uggla, 2:a Olle Krogh, 3:a Mats Hagman 

Några klubbseglingar och spontana träningsseglingar. 

I den nationella rankingserien har en segling arrangerats av SRSS.  

Vid årets SM i Falun tog Fredrik Edgren en hedrande bronsmedalj.  

Michael Collberg, Mariestad, vann. 

 

Internationellt deltagande: Inget rapporterat.  Mats Hagman är drivande som arrangör av 

Stockholmsseglingarna.   



 

DF95 

  

Åtta rankingseglingar har genomfört runt om i landet. 

SM seglades i Ljungskile i augusti.  

Vann gjorde Michael Collberg, tvåa Jonas Samson och trea Magnus Timerdal SRSS. 

 

Internationellt deltagande: 

Inget rapporterat.  

 

MiniFolkbåt  

Den radiostyrda 1-meters Mini Folkbåten har funnits i över 30 år och seglas uteslutande i 

SRSS. Tio regattor genomförts under året med tolv aktiva seglare har deltagit i någon av 

regattorna. 

Hans Funke är sammanhållande i denna klass 

 

Möten mm 

Fjolårets årsmöte hölls i Skota Hem:s lokaler i Saltsjöbaden. 

Inga andra möten i form av kurser eller föredrag har hållits.  

 

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 redovisar ett resultatmässigt underskott på ca 4 000 kr för 2022. Främst 

beroende på att investeringarna uppgick till ca 13 000 kr och bestod av en IOM fadderbåt och 

en gummijolle.  

 

Styrelsemöten 

Styrelsen har under året haft två protokollförda sammanträden samt en omfattande dialog över 

E-post och informella kontakter vid olika seglingsevenemang. 

 

Styrelsen har under året bestått av Claes Liljeson, ordförande, Thomas Enwall, Lars Ericson, 

Mats Kullström samt Per Olsson ledamöter 

Revisor har varit Lars Engstedt och revisorssuppleant Hans Funke 

 

I valberedningen har Claes Brunnhage och Bo Jonsson ingått. 

 

 

Stockholm i februari 2023 

 

 

Claes Liljeson                             Thomas Enwall  Lars Ericson 

 

 

 

Per Olsson           Mats Kullström                   


