Nyhetsbrev 13 juli 2018
Viktiga datum
Boule-SM 15–21 juli
Senast 1 augusti ska sanktionsansökningar för nationella och internationella tävlingar göras
25 augusti ska LOK-stödet vara rapporterat för vårens aktiviteter.
Förbundsmöte 27–28 april i Stockholm 2019.

Ny utvecklingsansvarig
Förbundet har sökt efter en utvecklingsansvarig och nu är det klart att det blir Frida Milevi som blir ny
utvecklingsansvarig. Frida kommer främst att jobba med de projekt som är knutna till Idrottslyftet.
Frida blir ett välkommet tillskott till kansliets bemanning från och med 1 september.

Brinner du för föreningsutveckling?
Breddkommittén förstärker. Vi söker dig som med idéer och engagemang, driver föreningsutveckling i
din förening eller verksamhetsutveckling i din distriktsstyrelse. Vårt uppdrag är att stötta och peppa
svensk boule-pétanque på breddnivå. Vi har 1–2 möten/år och däremellan ett par telefonmöten.
Intresserad? Hör av dig!
Jonas Almquist, ordf Breddkommittén, jonas.almquist@svenskboule.se

Kansliets bemanning
Under juli och augusti kommer kansliet vara stängt under några veckor. Kanslimejlen kommer att
underhållas men svarstiden kan bli längre.
Vecka 29, kansliet befinner sig på plats i Karlstad. Inga telefontider är möjliga.
Vecka 30–32, stängt för telefon.
Vecka 33, telefontid torsdag och fredag 09.00-15.00

Vanliga frågor (FAQ)
Den absolut vanligaste frågan när kansliet håller stängt är hur det blir med licenserna.
Svar: Kansliet kommer försöka att aktivera licenser någon gång varje vecka under perioden.
Bestämmelserna är dock som vanligt, är licensen betald så kan ni använda er av en licensförsäkran.
Tänk på att det är det datum pengarna är på SBF:s konto som räknas. Vi rekommenderar alla att
försöka vara ute i god tid med betalningen, skicka ett mejl med namn på spelaren och föreningen. Är
det en helt ny spelare, så lägg upp personens information i SBF Online. Är det en spelare som haft
licens för tidigare eller för en annan förening, uppge det i mejlet så kansliet lättare kan hitta spelaren.
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Nyhetsbrev 13 juli 2018
Välkomna till Boule-SM 15–21 juli i Karlstad!
Nu är det inte många dagar kvar och förberedelserna på plats är i full gång. Ni kan följa
förberedelserna via Svenska Bouleförbundets Facebooksida. Anmälningar, lottning, kartor,
restauranger med mera hittar ni via: http://www.boulemasterskap.se/

Ha en härlig sommar!

Postadress
Svenska Bouleförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress
Svenska Bouleförbundet
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Telefon
E-post
08-699 64 60
kansli@svenskboule.se
Hemsida
www.svenskboule.se

Bankgiro
5722-9825

