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Verksamhetsberättelse 2022 
 

Stockholms Seglarförbund 

Organisationsnr: 802006-2967 

 

Styrelsen för Stockholms Seglarförbund avger härmed verksamhetsberättelse inklusive 
årsredovisning med förvaltningsberättelse för räkenskapsåret  

2022-01-01 – 2022-12-31.  

 

 

 

 

 

 

 

Stockholm 2023-02-01, för styrelsen  

 

 

 

Anders Ryrfeldt, ordförande 

 

 

 

Stockholms Seglarförbund 
c/o Svenska Seglarförbundet 
Af Pontins väg 6 
115 21 Stockholm 

E-post: kansli@stsf.se 

www.stsf.se 
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Organisation 

Vår plats i Seglarsverige 
Stockholms Seglarförbund (StSF) är ett av Svenska Seglarförbundets (SSF) distriktsseglarförbund. StSF 
företräder medlemsklubbarna på Seglardagen, som är SSF:s årsmöte och högsta beslutande organ 
för seglingen i Sverige.  

Vår plats i Idrottssverige 
Stockholms Seglarförbund är även ett specialdistriktsförbund (SDF) inom RF-SISU Stockholm som är 
landets största utbildnings- och distriktsidrottsförbund inom SISU och Riksidrottsförbundet. Vi 
bevakar Stockholmsseglarnas intressen vid myndigheter och andra instanser inom distriktet. StSF 
företräder medlemsklubbarnas intressen vid RF-SISU Stockholm stämma. 

Årsmöte 
StSF senaste årsmöte hölls den 16 februari 2022 och genomfördes med anledningen av den 
pågående pandemin digitalt. Styrelsen och några deltagare samlades i möteslokalen vid SSF kontor 
på Djurgården. StSF ändrade för två årsmöten sedan stadgarna så att verksamhetsåret numera är 
kalenderårsvis, denna verksamhetsberättelse omfattar alltså tiden 1 januari till 31 december 2022. 
Medlemsklubbarnas rösträtt baseras på det antal medlemmar som klubben rapporterar in till 
Svenska Seglarförbundet senast den 31 mars. 

Medarbetare  
Våra medarbetare har under året varit:  

Klubbkonsulent   Oscar Wersäll 
Mätning SRSv    Johan Tuvstedt 

Styrelse 
Ordförande                                                       Anders Ryrfeldt 
Vice ordförande                                               Anna Karlsson 
Skattmästare                                                    Christian Harding 
Sekreterare                                                       Anders Wennberg 
Ledamot                                                             Sofia Gustafsson 
Ledamot                                                               Pär Holgersson 
Ledamot                                                             Mårten Blixt 
Ledamot                                                             Wilhelm Sunesson 
Ledamot                                                             Johan Strömbäck 

StSF har hållit 6 protokollförda styrelsemöten under året. Dessa har i första hand genomförts digitalt 
i Microsoft Teams. Arbetsordningen i styrelsen med arbetsgrupper som driver olika frågor har 
behållits. Det finns utrymme för utveckling av arbetet både i styrelsen och arbetsgrupperna även om 
StSF är ett aktivt distrikt jämfört med många andra distrikt inom SSF. 

Valnämnd 
Sammankallande                                             Lars Gustavsson 
Ledamot                                                             Filip Forsby 
Ledamot                                                             Peter Witt 
Suppleant                                                          Anna Klange 
Suppleant                                                          Lisa Wermelin 
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Revisorer 
Ordinarie      Carola Lemmetty 
Suppleant                               Anders Kriström 

Representation  
Seglarträffen 
SSF Träffen 2022 genomfördes i Södertälje vid vilken ordförande Anders Ryrfeldt, vice ordförande 
Anna Karlsson, sekreterare Anders Wennberg samt klubbkonsulent Oscar Wersäll deltog. En rad 
framåtblickande, motiverande föredrag och delgivning av aktuell information genomfördes. Fokus 
under träffen var segling för ungdomar. 

Seglardagen 
SSF:s årsmöte 2022, Seglardagen, genomfördes i Stockholm den 2 april. StSF representerades av 
ordförande Anders Ryrfeldt.  

SDF-stämman (RF-SISU Stockholm) 
Ordförande Anders Ryrfeldt deltog vid 2022 års SDF-stämma.  

Anläggningsforum (arbetsgrupp inom RF-SISU Stockholm) 
StSF har fortsatt under året att följa arbetet inom RF-SISU Stockholm och stödja arbetet med 
anläggningsfrågorna. StSF ingår med representation (Olof Granander) i en arbetsgrupp under 
anläggningsforum som benämns ”Luft, Mark och Vatten” vars syfte är att slå vakt om våra 
möjligheter att använda naturen som arena. Detta arbete har fortsatt att utvecklats under året och 
flera så kallade ”friluftsidrotter” har anslutit till gruppen.  

Utbildning 
Under året har vår klubbkonsulent Oscar Wersäll arbetat tätt tillsammans med SSF för att planera 
och genomföra utbildningar efter distriktets behov. Vi har genomfört ett flertal kurser för 
utbildningarna Instruktör/Tränare Grön, Tränare Blå och Seglingsledare Blå samt stöttat ett antal 
klubbar att genomföra lärgrupper för utbildningen Seglingens Ledarskap Grund. 

Antal utbildade under perioden 

• Instruktör/Tränare Grön: 88 personer (varav 60 från Stockholmsdistriktet) 
• Tränare Blå: 16 personer (varav 7 från Stockholmsdistriktet ) 
• Seglingsledare Blå: 8 personer (varav 4 från Stockholmsdistriktet) 
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Klubbstöd 
Under året har vår klubbkonsulent Oscar Wersäll i olika grad haft kontakt och arbetat med de flesta 
av våra medlemsklubbar att utveckla sin verksamhet och hjälpt nyanslutna klubbar att komma in i 
vår organisation. Arbetet omfattar konsultation vid uppstart av ny verksamhet, arbete med 
“Moderna Föreningen”, support vid ansökan av olika bidrag och att hjälpa till att få svar på frågor om 
sådant som dyker upp i en segelklubbs vardag. Därtill har ett antal klubböverskridande evenmang 
genomförts, bland annat ett par mycket uppskattade prova-på-kvällar i samarbete med KSSS där 
unga seglare har fått möjlighet att provsegla ett flertal olika båttyper inför framtida klassbyte. 

Under året har 4 st nya föreningar anslutit sig som medlemmar i StSF: 

• Bromma Jollekappseglingssällskap 
• Edsvikens Fotbolls- och Seglingsförening 
• Kungliga Tekniska Högskolans Segelsällskap 
• Viggbyholms Båtklubb 

 Vid verksamhetsårets slut hade StSF 90 medlemsföreningar. (2021: 88 st, 2020: 89 st) 

Jollesegling 
Mål 
Målet är att stimulera fler till jollesegling, och då främst barn och ungdomar. Detta försöker vi uppnå 
genom att öka samarbetet mellan klubbarna samt genomföra för distriktet gemensamma aktiviteter 
såsom träningsläger och vinteraktiviteter. Vi vill också vara en kanal för att arbeta med 
tränarutveckling och funktionärsutbildning. En annan viktig aktivitet för distriktet är samordning av 
de regionala jollecuperna. Covid-19 har under 2021 påverkade förutsättningarna för fysiska 
samverkansträffar inom distriktet. Vi bar med oss detta under 2022 och har effektiviserat möjlighet 
för klubbar och jolleklasser att samverka och har behållit strukturen för digitala träffar inom 
Jollenätverket. 

Jollenätverket  
Jollenätverket bestående av ca 40 deltagare från klubbar i distriktet samt ett antal klubbar i 
angränsande distrikt såsom Uppland, Västmanland och Södermanland. Nätverket har även 
representanter från de aktiva jolleklasserna. Under året har nätverket främst träffats digitalt via 
Teams och vi har haft möten relativt frekvent med mötestider som håller sig till max 1 timma. Vi har 
även haft ett längre fysiskt möte i Saltsjöbaden. Syftet är att klubbar och klassförbund ska kunna 
samverka, skapa kontaktnät samt främja seglingsaktiviteter inom och i distriktets närområde. Anna 
Karlsson är sammankallande och driver nätverket tillsammans med Anders Wennberg. 

Genomförda aktiviteter  
I januari och februari månad har Ton Thörn genomfört digitala föreläsningar. Ton har fokuserat på 
taktik, teknik och en föreläsning om lagsegling för distriktets optimistseglare.  

Distriktets ”Stockholms Cup”-regattor har subventionerats av StSF genom coach-bidrag.  

I distriktet har gemensamma träningar med flera klubbar genomförs, vilket hjälper tränarna inom 
distriktet att utvecklas genom att de inspireras av varandra. En bra tränar-community är viktigt, om 
tränarna har skoj och känner varandra så lockar det även nya ungdomar att bli tränare inom 
distriktet. 
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Genomförda Liros Cup och Stockholm Cup 2022  

• Liros Stockholm cup Lilla banan: Boo, Saltsjöbaden, Värmdö, Lidingö, Kvarnviken och Solna 
• Liros Stockholm cup Stora banan: Boo, Lidingö och Kvarnviken 
• Liros cup Ost: Boo, Mälarhöjden och Lidingö  

Stockholms Seglarförbund har bidragit ekonomiskt till coacher på ovanstående regattor, förutsatt att 
coachen hjälper seglare från alla klubbar - inte bara hemmaklubben.  

Stockholms Seglarförbund stöttade även ekonomiskt en träningsdag för lagsegling för Optimister och 
genomförande av Lag-DM för Optimist. Samverkan mellan klubbarna i Jollenätverket drev dessa 
arrangemang.  

Säsongen har visat att samarbetet mellan klubbarna fortsätter att utvecklas och stärker seglingen 
inom distriktet.  

Insats för ukrainska flyktingar 
Stockholms Seglarförbund har även valt att aktivt satsa på att stötta och hjälpa ukrainska flyktingar 
som har kommit till Sverige genom sponsring av seglarskolor som riktar sig till dessa. Detta är något 
som vi avser att fortsätta med under 2023 och som vi anser har varit framgångsrikt och mycket 
uppskattat av både våra medlemmar och de ukrainska flyktingarna. 

Kölbåtssegling 
StSF har under 2019/20 etablerat en grupp för att utveckla kölbåtssegling. Planerad utveckling har 
återigen till stora delar fått ställas in och skjutas på framtiden. Tankarna från arbetet under året tar 
styrelsen med sig till nästa verksamhetsår. Gruppens ansvar är att utveckla cuper, DM och övriga 
regattor i distriktet med tonvikt på bredd framför elit. Gruppen ska också kunna vara ett stöd för 
arrangerande klubbar samt arbeta med att höja kvaliteten på regionala regattor. 
 
StSF har genomfört 4 st cuper under året: 
 

• Liros Stockholm SRS Cup 
• Liros Stockholms Shorthand SRS Cup 
• Liros Stockholm flerskrov SRS Cup 
• Liros Mälaren SRS Cup 

 
Störst intresse är det för Shorthand och Mälaren där var det tajt mellan toppbåtarna. 
 
Mingelkväll 
Under november hade vi åter en mingelkväll med prisutdelning som samlade ca 70 personer. Vi hade 
kortare föredrag och hade prisutdelning mellan föredragen. Liros som är vår sponsor som fixade ett 
stort prisbord och även pratade om deras ambitioner kring kappsegling. I år presenterade vi 
prispallen i våra cuper med bilder på deras båtar. Vi hade även ett bildspel från årets tävlingar. 
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Kommunikation 
StSF har fortsatt att aktivt kommunicera med sina medlemmar genom hemsida, e-post och sociala 
medier. Våra främsta kanaler har varit Facebook och Instagram där vi framgångsrikt har nått ut till 
våra medlemmar. Via dessa kanaler har vi dessutom lyckats nå nya seglare eller utomstående som 
har fått upp ögonen för vår fina idrott. Vi planerar därför att fortsätta vår kommunikation via vår 
hemsida och våra sociala medier framöver. I slutet av verksamhetsåret lanserades en ny hemsida i 
samarbete med Svenska Seglarförbundet. 

Sanktioner 
Sanktioner i Sailarena har hanterats löpande under året. 

Mätning som tjänst 
Stockholms seglarförbund har erbjudit ett mättillfälle under verksamhetsåret. 

Ekonomi 
StSF har under året valt att satsa extra medel för att stärka upp utbudet för främst våra unga 
seglare. Detta genom fortsatt sponsring av våra unga medlemmar genom att stå för vissa 
kostnader vid läger, att anordna kursen Ungdomsakademin och liknande.  
 
 
Årsredovisningen enligt bilaga. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


