Styrelsen har 2016 bestått av ordf Martin Rundström, v ordf Petter Lundqvist, kassör Andrea
Christensson, klubbmästare Lars Andersson, sekreterare Martin Gradén, medlemsansvarig
Jan Hermelin. Suppleanter under året: Olle Malmgren, Tiina Andersson, Fredrik Hafzelius
och Fredrik Ringblom. Övriga förtroendeposter: valberedning Tiina Andersson och Lars
Gradén. Revisor Fredrik Wigelius.
Styrelsen har haft haft 4 möten och därtill arbetsgrupper som träffats utöver styrelsemötena.
Vi har haft en 50-årsjubileumgrupp som jobbat främst med båtmässan “Allt för sjön”. Vi har
haft en hemsidegrupp som förbättrat vår hemsida och lagt till e-postutskick via den samt
jobbat fram en “Aktivitetskalender” där man som IF-seglare får en översikt över vad som
händer och när. Hemsidan har nu närmare 2000 besök/månad. Vi har en arbetsgrupp som
jobbar med vårt kommande SM på Rastaholm, där OIF kommer att få ta större ansvar för
arrangemanget än tidigare år. Arbetet med detta har pågått i arbetsgruppen och styrelsen
under hösten och vintern.
Våra medlemmar är viktiga för vår verksamhet och det är roligt att vi är nästan lika många
2016 (217 st) som 2015 (219 st). Vi följer medlemsantalet och tittar på hur vi kan förbättra
kommunikationen mellan förbundet och medlemmarna. Syftet är att få aktiva medlemmar i
vårt förbund för lång tid framöver som kan erbjudas aktiviteter som engagerar i segling med
IF-båt. Styrelsen har via medlemsansvarig Jan Hermelin uppdaterat vårt medlemsregister
och delvis integrerat det med vår hemsida, så att vi kan skicka ut medlemsbrev via den.
Detta har skett 6 gånger 2016.
Stockholmscupen är det vi i styrelsen tycker är bland det roligaste och mest givande för våra
medlemmar. Vi var största entypsklass på Lidingö runt 2016, fantastiskt kul med 13 båtar på
startlinjen. Deltagandet har inte varit lika stort i övriga deltävlingar i cupen. Styrelsen
fortsätter på linjen att man ska kunna välja på många tävlingar som ingår i cupen (7st). Detta
för att ha ett större geografiskt spridningsområde men också för att erbjuda fler tillfällen att
samla poäng i cupen. Lidingö Runt, Ornö Runt, Mälarvarvet, DM (Vikingarnas),
Gäddisregattan, Getfotsregattan och Höstrasta ingår 2017. Hyundai Cup är också en
populär segling, men vi har inte lagt in den i cupen ännu. Kappseglingssäsongen startade
liksom tidigare år med Lidingö Runt. Vi fick starta i ett stort startfält med 45 båtar. Vindarna
var lätta och solen sken. Efter seglingarna samlades IF-seglarna på Lidingö för after sail.
Snabbast av IF:arna runt ön var Pontus Rosberg med besättning. Ornö Runt i slutet av maj
går samtidigt som Mälarvarvet, fantastiska tävlingar. Alla tävlingar i Stockholmscupen var
fina arrangemang 2016. En rolig detalj är att vi fått in material till hemsidan där någon
IF-seglare från regattan skrivit några rader och bifogat bilder. Läs om Ornö runt,
Distriktsmästerskapet, Gäddisregattan, Höstrasta och fler kappseglingar på vår hemsida
under fliken “kappsegling”.
Seglingarna vid Gäddviken har haft färre deltagare jämfört med 2015. Vi har tränat vid 5
tillfällen på Lilla Värtan. Under vår och höst har OIF haft torsdagsseglingar. Vi har seglat och
introducerat nya IF-seglare vid flera tillfällen under året i Gäddviken och på Mälaren. Pryda
Marie har varit uppskattad både på tävling och cruisingsegling. Den har varit uthyrd på 3
tävlingar, 2 veckor och en helg. Vi vill hyra ut den vid fler tillfällen 2017.

