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Protokoll fört vid sammanträde med Gotlands Simförbunds interimsstyrelse den 15.3.1961 på
Gotlands Idrottsförbunds kansli.
§ 2.
Interimsstyrelsen fick. följande sammansättning: Ordförande, Göran Engström, hr, Visby
Vice ordf., Nils-Magnus Montan, distriktschef, Visby
sekreterare: Sven Svensson, folkskollärare, Visby
Kassör, Berth Linder, Bertil Linder, folkskollärare, Visby
Övriga: B. Ohlsson, hr, Visby
Åke Linden, badmästare, Visby
Rolf Wickman hr, Visby
Käthe Wickman, frk, Visby
§ 5.
Styrelsen beslutade om inköp av ett hederspris att överlämnas vid simhallens invigning den 9
april 1961. G. Engströms förslag att låta priset bestå av en flygbiljett tur o retur Stockholm,
samt biljetter till en simlandskamp godkändes. Priset skall gälla första slagna gotlandsrekord i
gren och distans.
§ 9.
Sammanträdet avslutades med kaffedrickning på ”Porten”.

Protokoll fört vid sammanträde på Gotlands Idrottsförbunds Kansli den 15 mars 1961.
Närvarande: Anders Attner, Birger Olsson, Åke Linden, Göran Engström, Sven Svensson,
Lars E Larsson, Kate Wickman, Rolf Wickman och Nils-Magnus Montan. Från pressen
deltog Age Franking.
§ 1.
Hälsade Anders Attner de närvarande välkomna och orienterade om RF:s bestämmelser ang.
specialdistriktsförbund och rekommenderade de närvarande att då nu tiden var mogen,
övergår från simombudsman till simförbund. Då simhallen kommer att invigas den 9 april i
år bör de förberedande arbetet vara avklarat till dess, så full verksamhet kan råda då simhallen
kan tagas i anspråk.
§ 6.
Beslutades enhälligt att bilda en interimsstyrelse och
§ 7.
fick denna följande utseende:
Ordf. Göran Engström samt följande ledamöter, Kate Wickman, Sven Svensson, Åke Linden,
Berth Linder, Rolf Vickman, Birger Olsson samt Nils-Magnus Monthan.
§ 8.
Till revisor valdes Lars Erik Larsson med Dagny Lindgren som suppleant.

§ 9.
Avslutade så Attner mötet och hälsade det nya förbundet välkomna i Gotlands Idrottsförbund.
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Protokoll fört vid sammanträde med Gotlands Simförbunds interimsstyrelse den 29.3.1961 å
idrottskansliet.
Närvarande: C- Engström, Svensson, B Linder, B Ohlsson, R Wickman., K Wickman,
Å Lindén, N M Montan.
§ 6.
Avslutades mötet med kaffe på Porten.

Protokoll fört vid sammanträde med Gotlands Simförbunds styrelse den 1961 på
Idrottskansliet, Visby.
§ 4.
Styrelsen diskuterade höstens DM-tävlingar. Hrr Montan anförde kritik mot att tävlingarna
förlagts inomhus. Hrr Olsson förklarade att detta DM gällde både som inomhus- och utomhus
DM. Till nästkommande år skulle både utomhus och inomhus DM genomföras.
§ 6.
Hr Montan överlämnade till Lars Olsson det av Gotlands Simförbund till Visby Simhall
skänkta priset, då han var den förste som slog ett vid invigningen gällande gotländskt rekord.
§ 10.
Styrelsen beslutade skicka sekreteraren till Svenska Simförbundet för information.
§ 11.
Frågan om ny ordförande diskuterades. Hr Engström framhöll att han var hårt engagerad som
sekr. i Gotlands Friidrottsförbund.
§ 12.
Ordföranden redogjorde, för de möjligheterna att söka som finnes. Styrelsen beslutade ansöka
hos Gotlands Idrottsförbund om 3000 kr.
§ 15
Hr Montan orienterade om den nya simhallsstyrelsen.
§ 16.
Styrelsen beslutade att representanter och ombudsmän i fortsättningen skall utnyttja flygresor
och ej båt vid resor till och från fastlandet. På detta sätt kan många traktamentsersättningar
inbesparas.
§ 17.
Diskuterades Gotlänningens ”känga” till Gotlands Simförbund angående Lars Olssons pris.
§ 19.
Hr Montan anförde kritik mot arrangörerna av korpsimningen. Tidpunkten fel vald.
Tävlingarna i övrigt utmärkta.
§ 21.
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Styrelsen diskuterade sommarens simpromotioner. Gotl. Simförbund skall bevilja
promotionsrätt till föreningarna och borde därför kontrollera att promotionerna sköttes
ordentligt.
§ 22.
Hr Olsson Presenterade planerna på en simgala i simhallen under hösten. Simhallen ansågs
emellertid för dyr att hyra. Styrelsen beslöt vidtala Hr Attner i simhallskommiten om
hyresbidrag från Visby stad. VIP erhöll sanktion att låta tävlingarna gå valfri söndag.
§ 25
Hr Montan meddelade att han skulle resa bort ett längre tag och att han ej kunde kvarstå i
styrelsen. Han tackade för det goda samarbetet. Ordf. tackade hr Montan för hans arbetsinsats och önskade honom en trevlig resa.
§ 26.
Beslutade styrelsen bevilja kaffedrickning på Borgen.

Protokoll fört vid sammanträde med Gotlands Simförbunds styrelse den 20. 1. 1962 å
idrottskansliet Visby.
§ 2.
TK, som fått i uppdrag att utreda frågan om anskaffandet av tränare och kursledare,
rapporterade att någon tränare ej finnes inom Sv. Simförb. Till en funktionärskurs hade
generalsekr. H. Runströmmer ställt sig till förfogande.
§ 4.
Ordföranden redogjorde för ansökan, som insänts till Gotlands Idrottsförbund, om att få
bidrag ur instruktionsfonden. GI hade bordlagt frågan i väntan på den nya badmästaren, som
skall anställas. Då anställningen nu är klar beslöt styrelsen sända in ny ansökan till GI.
§ 6.
Diskuterades Sport 61-62. B. Ohlsson hade blivit anmodad stadsmatch mellan Nynäshamn
och Visby. Ordföranden skall kontakta idrottskonsulenten för närmare besked.
§ 8.
Angående VIP:s ansökan om godkännande av I- och II-klassfunktionärer, beslutade styrelsen
godkänna alla som genomgått den förestående funktionärskursen som II-klassfunktionärer.
§ 11.
Fru D. Lindgren hade per tel. föreslagit att ungdomar under 12 år (dessa får ej räknas som
medlemmar i fritidsgrupper) skulle få sänkt badavgift i simhallen på träningskvällar. Hr
Linden ansåg att det ej fanns någon anledning att dessa ungdomars avgift då de ej bedrev
någon rationell träning, utan mera ”badade ”för ro skull”. Styrelsen ansåg att frågan ej borde
behandlas av simförbundet utan av fritidsnämnden i Visby.
§ 12.
Styrelsen beslutade bekosta hälften av VIP:s kostnader för DM- Plaketter.
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Protokoll fört vid sammanträde med Gotlands Simförbunds styrelse den 13. 8. 1962 i
Idrottskansliet.
§ 4.
Kassören avgav rapport om GSimf:s ekonomi. GSimf hade från Gotlands Idrottsförbund
erhållit 2500 kr i anslag för år 1963 av 5170: - sökta. GSmf hade av Svenska Simförbundet
erhållit 500 kr för kursverksamhet.
§ 5.
Styrelsen beslutade tilldela de aktiva klubbarna vardera 225 kr avsedda att användas till
träningsverksamhet. Klubbarna skall rekvirera pengarna och uppge vad de skall användas till.
Styrelsen gav ordf. och sekr. i uppdrag att utforma en skrivelse i frågan och tillsända Visby
SS och Visby IF densamma.
§ 6.
H. Gustavsson hade tidigare föreslagit att GSimf skulle anordna ett träningsläger för simmare
vid Tingstädebadet, Styrelsen beslöt försöka anordna ett dylikt läger sommaren 1963.
Styrelsen beslutade höra sig för om förläggnings-och bespisningsmöjligheter. Å. Lindén
ansåg att en kursledare borde finnas vid lägret, så att ej instruktören behövde syssla med andra
saker än instruktion.
§7
Ordföranden rapporterade från årsmötet i Göteborg och beslutade bekosta ordförandens
utgifter i samband med årsmötet.
§ 8.
Inställandet av årsmötet för år 1962 diskuterades. Då ej verksamheten varit så stor under år
1962 att något årsmöte var motiverat hade styrelsen bett Gotlands Idrottsförbund och Svenska
Simförbundet att få sammanslå årsmötet med 1965 års dito. Då ingen av klubbarna varit emot
ett inställande hade något årsmöte ej hållits, dock skall revision ske för år.
§ 9.
Årsmötet I963 diskuterades och styrelsen beslutade att årsberättelsen skulle erhålla samma
utseende som Gotlands Friidrottsförbunds.
§ 11.
Styrelsen beslutade, att om Slite IF ej åtog sig anordnandet av utomhus DM 1962, skulle
GSimf anordna DM om möjligt i Snäckgärdsbadens bassäng eller i annat fall i Solbergabadet.
§ 12.
H. Gustavsson rapporterade från hoppkursen i Sthlm och planer på en hoppkurs i
Solbergabadet diskuterades. Å. Lindén meddelade att L. Svennefeldt hade genomgått Kungl.
Skolöverstyrelsens befordringskurs i Solbergabadet samt Sv. Simförbundets instruktörskurs i
Eskilstuna. Simhallen hade bekostat såväl Gustavssons som Svennefeldts kurskostnader.
§ 13.
Styrelsen beslutade att Lars Olssons kostnader för deltagandet i SM i Ronneby skulle betalas
av GSimf. Kostnaderna, 252: -, är det pris som GSimf skänkte vid Solbergabadets invigning.
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§ 15.
Efter förslag av B. Olsson beslutade styrelsen att GSimf skall skänka den simmare som
uppnår viss stipulationstid, träningskort för en viss tid framåt. Stipulationstiderna bestämmes
av GSimf. styrelse och gäller tills vidare.
§ 17.
Ordföranden avslutade sammanträdet efter 3 timmars förhandlingar.

Protokoll fört vid sammanträde per telefon med GSimf:s styrelse den 15.9.1962
§ 1.
Styrelsen beslutade tilldela Sum-Simtävlingen 500;- att användas till resor för deltagare i
regionsmästerskapen i Sthlm.
§ 2.
Styrelsen beslutade att Sum-Sim arrangörerna fick anordna ett lotteri i Gotlands Simförbunds
namn. Lotteriets vinstmedel skall användas som ytterligare bidrag till resor för deltagare i
regionsmästerskapen.
§ 3.
Styrelsen beslutade att förutsättningen för att deltagare i regionsmästerskapen skall få resa till
Sthlm och tävla är att ledare medföljer.

Protokoll fört vid sammanträde med Gotlands Simförbund tisdagen den 9 oktober 1962 i
Solbergabadet.
§ 5.
Styrelsen beslutade att protokollen i fortsättningen skall stencileras och skickas ut till
medlemmarna.
§ 6.
B. Olsson föreslog att den påtänkta simgalan skulle arrangeras på våren i stället för på hösten,
då simmarna ej är fulltränade. Styrelsen beslutade i enlighet med B. Olssons förslag.
§ 8.
Ordföranden hade även gjort förslag till arbetsuppgifter inför de kommande tävlingarna.
Arbetsuppgifterna fördelades enligt följande:
1. Kontakta fastlandsklubbar. H. Gustavsson
2. Kontakta tidning som medarrangör. G. Engström
3. Prisfrågan. N-M Montan
4. Lotteriet. B. Linder
5. Bokning av flygplatser samt org. av matfrågan, plats för vila, möte vid
flygplats S. Svensson
6. Anslagsansökande. B. Linder, G. Engström, S. Svensson
7. Ekonomiska frågor. B. Linder
8. Funktionärsträning. B. Wickman, B. Olsson, H. Gustavsson, D. Lindgren
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9. Instruktion D. Lindgren, H. Gustavsson.
10. Diverse arrangemang. Styrelsen
§ 9.
B. Olsson lovade att i mån av tid ställa till förfogande som gymnastikledare för simmarna
under vintern. Om han på grund av tidsbrist ej kunde åtaga sig arbetet, kommer simmarna att
hänvisas till andra gymnastikgrupper.
§ 10.
H. Gustavsson informerade om lotteriet som Sum-Simmarna startat. Lottförsäljningen tycktes
gå bra. Förutom lotteriet hade insamlingslistor gjorts upp, vilka redan givit gott resultat.
Resor och logi till och i Stockholm var ordnade. H, Gustavsson framhöll att resan till
regionsmästerskapen detta år i första hand var att betrakta som en instruktionsresa for
simmarna.
§ 11.
Förslag hade framkommit att bilda en förening för samtliga simmare. Ordföranden föreslog
att sammankalla berörda klubbars styrelser till diskussionsmöte.

