Nyhetsbrev 30 november 2018
Viktiga datum
1 december: Sista dag att förnya licenser
14 december: Sista anmälningsdag Svenska Cupen Dam
15 december: Ansökningsdatum Idrottslyftet
15 december: Sista nomineringsdag för förtjänsttecken
31 december: Föreningsrapporten ska göras i IdrottOnline
31 december: Årsredovisning ska skickas in till förbundet
15 januari: Sista dag att skicka in motioner till förbundsmötet
15 januari: Sista dag för nomineringar av ledamöter till förbundsstyrelse och disciplinnämnd

Kansliets bemanning
Nu har Svenska Bouleförbundets nya kanslichef börjat sin anställning. Vi hälsar Anders Wiiand hjärtligt
välkommen! Vill ni nå Anders kan ni göra det via 08-699 64 61 eller anders.wiiand@svenskboule.se.
Frida Milevi har nu jobbat i tre månader som utvecklingsansvarig, henne når ni via
frida.milevi@svenskboule.se.

Förnya licensen inför årsskiftet
1 december är sista dagen att förnya licenser via SBF Online och få faktura. Passa på om ni vill att
licenserna ska vara registrerade direkt efter nyår. Tänk på att betala den summa som står på fakturan.
Är det något som inte stämmer kontakta kansliet innan ni betalar.

Europacupen
Finalen i Europacupen spelas 30/11–2/12 i Frankrike. Coccinelle har spelat till sig en plats tillsammans
med 15 andra lag från Europa. Mer information och hur ni kan följa tävlingen hittar ni via
svenskboule.se.

Inomhus SM
I helgen, 1–2 december, spelas grundomgången i Inomhus-SM (Svenska Cupen Öppen) i Falkenberg,
Motala och Uppsala. Lottning och resultat hittar ni via svenskboule.se.

Idrottslyftet
Passa på och beställa hem skyttemattor och KLÅNK-material, innan 15 december, till era föreningar på
sbfwebshop.se Vill också påminna om att ni föreningar som har ansökt idrottslyftsmedel tänk på att ni
ska skicka in era återrapporter för de satsningar som ni har fått beviljat.
Mer information: http://www.svenskboule.se/forforening/Idrottslyftet/

Förtjänsttecken
Svenska Bouleförbundets förtjänsttecken är avsedda som en belöning till personer som gjort stora
insatser för svensk boule och därigenom främjat Svenska Bouleförbundets syften, samt att det ska
stimulera till fortsatta ledargärningar. Mer information finns på svenskboule.se.
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