Nyhetsbrev 30 november 2020
Viktiga datum
1 december: Sista datum att förnya licenser inför 2021 i formuläret i SBF Online (läs mer nedan)
31 december: Sista datum för föreningsrapporten och årshandlingar
15 januari: Sista datum för motioner
15 januari: Sista datum för att nominera till förbundets förtroendeposter
31 januari: Sista anmälningsdatum Inomhus-SM för klubblag
Förbundsmötet 2021 blir digitalt 25 april.

Förbundsmötet 2021
Förbundsmötet 2021 kommer att genomföras digitalt den 25 april. Valberedningen har kommit ut med
information om de förtroendeposter som ska tillsättas under mötet. Senast 15 januari ska nomineringar till
posterna vara valberedningen@svenskboule.se tillhanda. Samma datum gäller för motionerna som ska
skickas till förbundet. Motionsmall finns på svenskboule.se.

Tävlingsstopp
Svenska Bouleförbundet har beslutat att all tävlingsverksamhet pausas från och med 24 november till och
med åtminstone 31 januari på grund av coronapandemin. Samtliga arrangörer av sanktionerade tävlingar
under tävlingsstoppet ansvarar själva för att markera tävlingen som inställd i SBF Online. Mer
information. När det gäller övriga sammanhang så gäller myndigheternas råd och bestämmelser så håll er
uppdaterade på de regionala restriktioner som gäller i ditt område men även vad som gäller i hela Sverige.
Mer information.

Coronagrupp
Svenska Bouleförbundet har tillsatt en särskild coronagrupp. Tanken är att medlemmarna i denna grupp
ska bistå förbundet med bedömningar och råd i coronarelaterade frågor. Gruppen består av Mari Milton,
Ninett Hansson och Renate Olsson, dessutom ingår Lasse Franck som representant för styrelsen. Mejla
kansli@svenskboule.se om ni har några frågor eller funderingar. Mer information.

Tävlingar flyttas fram
TK har beslutat att flytta fram Inomhus-SM för klubblag. Nytt anmälningsdatum för tävlingen blir 31
januari. Mer information om platser och speldatum meddelas så fort som möjligt. Klart är att tävlingen
inte kommer spelas under januari eller februari. Svenska Cupen Dam flyttas fram till hösten. Mer
information.

LOK-stöd – HT 2020
Registrera alla aktiviteter under höstterminen som har med ungdomsverksamhet samt verksamhet för
funktionshindrade. LOK-stöd är ett ekonomiskt bidrag för alla ledarledda aktiviteter som har minst tre
deltagare i åldrarna 7-25 år (för deltagare med funktionshinder finns ingen övre åldersgräns). Ni kan söka
LOK-stöd för träningar, tävlingar, läger, rekryteringsaktiviteter osv. Om Svenska Bouleförbundet få ihop
minst 15 godkända föreningar med 3 deltagare samt sammanlagt 10 aktiviteter under 2021 kommer man
att få tillbaka sitt projektstöd för barn och ungdomar. Läs mer här.
Finns det några fler funderingar kontakta Frida.milevi@svenskboule.se eller ring 08-699 64 62.
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