SUNDSVALLS SCHACKSÄLLSKAP

Verksamhetsberättelse avseende säsongen 2014/2015
Styrelsen får härmed avge följande verksamhetsberättelse för den gångna säsongen:
Medlemmar
Antalet betalande medlemmar för säsongen 2014/2015, var 11 st – seniorer och 0 juniorer (upp
till 20 år).
Tävlingsresultat
Långparti-KM: 1-2. Thomas Johnsson och Nils Åke Malmdin, 3. Mikael Skoglund. Blixt-KM: 1.
Thomas Johnsson, 2. Nils Åke Malmdin 3. Emanuel Sundin Snabbschacks-KM: 1. Nils Åke
Malmdin, 2. Thomas Johnsson 3-4. Emanuel Sundin och Jonas Wålinder.
Allsvenskan
Sundsvalls SS hade denna säsong liksom ett antal föregående år deltagit i en allians med
Fagerviks SK i allsvenskan, där spelade vi i division II, grupp I. De fyra första ronderna förlorade
vi tyvärr, men i femte och sista ronden lyfte vi oss och vann det viktiga mötet mot SK Örnen trots
lägre genomsnittsrating. Vinsten innebar att vi säkrade ett nytt kontrakt i division II för säsongen
2015/2016.
Ekonomin
Årets resultat ekonomiskt blev + 3215 kr, vilket innebär att klubbens tillgångar ökande till 9 445
kr. Således har vi ett relativt stabilt läge ekonomiskt sett.
Goda resultat av Nils Åke Malmdin
Nils Åke Malmdin gjorde en stark insats i Jim Ahlins minnesturnering i Husum, genom att bära
hem första platsen. Nils Åke gjorde även bra i från sig i lag-EM där han var näst bästa svenska
poängplockare med 5,5 poäng av 9. Malmdin spelade också Delta lift Open i Halland samt i en
turnering i Norrköping.
Jonas Wålinder kom på en 26:e plats i Veteran-SM i Sunne med 4,5 poäng av 9 möjliga.
Ulf Södervall ur tiden
I början av augusti fick vi det mycket tråkiga beskedet att vår klubbkamrat Ulf Södervall hade
avlidit efter en längre tids sjukdom. Ulf har varit en del av schacket i Sundsvall i flera decennier
och var ordförande i klubben för några år sedan.
Styrelsens sammansättning
Styrelsen har under säsongen bestått av Jonas Wålinder som ordförande, Mikael Skoglund,
sekreterare, Eric Carlsson kassör, Seppo Saloheimo och Jan Eric Nordin som övriga ledamöter.
Revisorer
Revisorer under säsongen har varit Carl Olof Stål.
Valberedning
Under säsongen har Nils Åke Malmdin ensam varit i valberedning.
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