Nyhetsbrev 23 oktober 2020
Viktiga datum
2 november: Sista betalningsdag för klubbavgiften 2021, 1 500 kr/förening
3 november: Sista dag att anmäla intresse för att arrangera ett SBF-arrangemang under 2021
1 december: Sista datum att förnya licenser inför 2020 i formuläret i SBF Online
6 december: Sista anmälningsdag Inomhus-SM för klubblag (Svenska Cupen Öppen)
31 december: Sista datum för föreningsrapporten och årshandlingar
Förbundsmötet 2021 blir 24–25 april, är fysiskt möte möjligt blir det i Nässjö på Hotel Högland

Kompensationsstöd för idrottsföreningar
Idrottsföreningar kan ansöka om kompensationsstöd för ekonomiska konsekvenser av coronakrisen för
andra halvåret 2020. Mer information. Sista ansökningsdatum är 26 oktober.

Idrott för äldre
Fram till 30 november 2020 kommer det vara möjligt för idrottsföreningar att ansöka om stöd som driver
verksamhet för gruppen 65+. Förening som lämnar in ansökan ska bedriva och/eller under de senaste
tolv månaderna bedrivit idrottslig verksamhet för målgruppen. Mer information här.

Förnya licenser
Nu är det möjligt att förnya, flytta och avsluta licenser i SBF Online. Formuläret är öppet till och med 1
december. Notera att det skickas en faktura till föreningen så avvakta den innan ni betalar. Information.

Dubbla tävlingsanmälningar
Just nu har vi en väldigt speciell situation vad gäller tävlingsverksamheten och alla tävlingar är starkt
begränsade i deltagarantal. Därför vädjar SBF till landets boulespelare att inte anmäla sig till flera tävlingar
samma dag. Mer information.

Klubbavgiften för 2021
Klubbavgiften för 2021 är 1 500 kr och ska vara betald senast 2 november 2020. Betala på BG 5722–9825,
ange föreningens namn samt klubbavgift 2021 på inbetalningen.

Årsmöte under Coronapandemin
Riksidrottsförbundet (RF) menar att en förening eller ett förbund med kalenderår som verksamhetsår om
möjligt ska genomföra sitt årsmöte absolut senast den 31 december 2020. RF anser att det inte är
godtagbart att 2020 års årsmöte ställs in eller i sin helhet flyttas till 2021, även om det råder en pandemi.
Läs mer information och tips här.

Prins Bertils Juniorcup
Helgen den 3–4 oktober var det 26 ungdomar som deltog i den årliga tävlingen Prins Bertils Juniorcup.
Glädje och energi spreds i Prins Bertils boulehall under helgen och på söndagen stod det klart att Tim och
Povel skulle vinna. Vi vill rikta ett stort tack till ungdomskommittén för genomförandet och tack alla
ungdomar som deltog och tack ledare, domare och föräldrar som också var på plats. Foton och reportage.
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