Nyhetsbrev 25 maj 2018
Viktiga datum
SM-anmälan ska senast göras 1/6
SM-betalningar ska vara SBF tillhanda 15/6
Nästa Idrottslyftsdatum är 15/6
Förbundsmöte 27–28 april i Stockholm 2019

GDPR
Ni har säkert märkt i både mailkorg och nyhetssändningar att GDPR träder i kraft den 25 maj. Om din
förening använder IdrottOnline för medlemsregister har RF gjort de justeringar som krävs i systemet
för att möta kraven i lagen men ni behöver ändå se över hur ni hanterar uppgifter om era medlemmar
på annat sätt, t ex i excellistor, hemsidan, mail osv. Som förening och förbund har vi laglig rätt att lagra
de uppgifter som behövs om medlemmarna för att kunna driva verksamheten. Läs mer om hantering
av personuppgifter samt hämta mallar och checklistor som RF har tagit fram till föreningar här:
http://www.rf.se/Personuppgifter/
Förändringarna i IdrottOnline medförde att varje förening aktivt måste gå in i IdrottOnline och ge
Svenska Bouleförbundet godkännande till att där kunna hämta deras aktuella kontaktvägar.
Via dessa kontaktvägar går Svenska Bouleförbundet alltid när vi ska skicka ut information inom olika
områden till föreningarna. Det är därför av stor vikt att dessa kontaktvägar är öppna och uppdaterade.
För support kring denna aktivering ber vi er att kontakta IdrottOnlines support:
http://idrottonline.se/servicecenter#!/contact
För att inte gå miste om någon information ber vi er att gå in i IdrottOnline och stämmer av att det är
rätt kontaktvägar som ligger för olika roller och områden inom er förening, samt att ni godkänt att vi
har rätt att hämta dessa.
Mer information om IdrottOnline och GDPR:
http://www.rf.se/Personuppgifter/vanligafragor/GDPRochIdrottOnline

Boule-SM
Flera datum om sista anmälningsdag samt betalning har publicerats, vilket vi ber om ursäkt för! 1 juni
ska anmälan senast vara gjort och betalningen inbetalt till förbundets BG den 15 juni. Vi jobbar på att
ni ska ha en längre anmälningstid till nästa års Boule-SM. Tävlingsort 2019 för Boule-SM kommer att
presenteras i Karlstad. SM-veckan 2019 kommer att genomföras i Malmö.
Mer information om både SM-veckan samt Boule-SM finns här: http://www.boulemasterskap.se/
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Ungdomslägret
Inbjudan och anmälan, senast den 17 juni, till sommarens ungdomsläger finns på vår hemsida:
http://www.svenskboule.se/Junior/sommarlager/

Landslagskval Veteran
Finalspelet för Landslagskval Veteran spelas 9–10 juni i Malmö. All information så som lottning,
finallag, tävlingsbestämmelser med mera hittar ni via hemsidan.

Kansliets bemanning
Under juni, juli och augusti kommer kansliet vara stängt under några veckor och enstaka dagar. Hur
telefontider och bemanning kommer se ut kommer uppdateras löpande på hemsidan. Semestrar, röda
dagar, SM-veckan och Boule-SM är alla orsaker till att schemat ändras.
Grundschemat för telefontiderna kommer vara (med uppehåll för lunch):
Tisdagar: 10.00-15.00, onsdagar: 9.00-15.00 och torsdagar: 9.00-15.00.
De kommande veckorna kommer se ut så här:
Vecka 22, normala telefontider och bemanning på kansliet
Vecka 23, telefontid endast tisdag 10.00-15.00. Svarstiden på mejl kommer bli längre än vanligt.
Vecka 24, normala telefontider och bemanning på kansliet
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