Nyhetsbrev 31 januari 2018
Viktiga datum
31 januari ska samtliga årsmöteshandlingar för 2017 vara inskickade till Svenska Bouleförbundet.
15 februari, distrikten ska skicka in yttrande på inskickade motioner.
LOK-stödet ska rapporteras senast 25 februari.
Förbundsmöte 21–22 april i Stockholm.

OBLIGATORISKT!! Föreningens kontaktuppgifter
Samtliga föreningar har tillgång till en Idrottonline-sida. Det är informationen där som är den
officiella för Idrottssverige och Svenska Bouleförbundet (SBF). SBF kommer inom några dagar
att importera alla kontaktuppgifter från Idrottonline till SBF:s ekonomisystem, det är därför
oerhört viktigt att ni har uppdaterade uppgifter där.
OBLIGATORISKT!! Föreningsrapport
Samtliga föreningar ska skicka in en föreningsrapport via föreningens Idrottonline-sida. Enligt
stadgarna ska detta göras senast 31 december. Just nu har endast 81 föreningar gjort detta.
Vi förlänger rapporteringstiden till 12 februari. Notera att samtliga årsmöteshandlingar
inklusive ekonomiska handlingar skulle skickats in till kansliet senast 31 januari. Vi förlänger
tiden till 10 februari.
Sommarläger
Ungdomskommittén söker arrangör till årets sommarläger. Lägret är som vanligt ett ungdomsläger i
dagarna fyra, 5–8 juli. Intresseanmälan ska vara inskickad senast 30 mars. Mer information.

Svenska Cupen Öppen och förbundsserierna
Sista betalningsdag för förbundsserierna är 1 februari och sista betalningsdag för Svenska Cupen
Öppen är 2 februari. Det är när betalningen är gjord som er anmälan anses godkänd. Anmälningsläget
och mer information hittar ni via länkarna, förbundsserierna och Svenska Cupen Öppen. Saknar ni
faktura mejla kansliet@svenskboule.se.

Svenska Cupen Dam
Grundomgångarna i Svenska Cupen Dam spelades i helgen. Vilka 8 lag som spelade till sig finalplatser i
Uppsala 24–25 februari hittar ni via svenskboule.se.

Utbildningshelger 2018
Under 2018 kommer det bli två utbildningshelger, 17–18 mars och 17–18 november. 24 februari
kommer en Handledarkurs för tävlingsarrangörsutbildning hållas i Stockholm. Kontakta ert SDF för mer
information.

SM i Karlstad 2018
Det finns möjlighet att köpa uppställningsplatser, parkering, klubbtält och bansponsring till SM i
Karlstad 2018 i webbshopen. Information om SM finns via nya sidan www.boulemasterskap.se.
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