Nyhetsbrev 25 september 2020
Viktiga datum
30 september: Sista ansökningsdatum för regional sanktion
30 september: Sista datum att meddela nuvarande förening om klubbyte vid årsskiftet
2–4 oktober: Prins Bertils Juniorcup
3–4 oktober: Svenska Cupen V55 och V65 – Inställd!
15 oktober: Avanmälan serieplats
2 november: Sista betalningsdag för klubbavgiften 2021, 1 500 kr/förening

Förbundsmötet 2020
Det förbundsmöte som skulle hållits i april blev av i september och som ett digitalt möte istället för
fysiskt. Under mötet diskuterades bland annat V65, ranking och avstånd mellan olika tävlingar samt
några stadgeändringar. Fem nya personer till förbundsstyrelsen valdes in. En utförligare
sammanfattning av mötet skriven av nytillsatta förbundsordföranden Herman Thorell kan ni läsa på
svenskboule.se.

Tävlingskommittén söker engagerade
Tävlingskommittén (TK) består idag av ordförande Mattias Thorell och Ingrid Wahlbin. Nu letar de
efter fler som vill engagera. Älskar du tävlingsboule och vill hjälpa till att utveckla den? Slå en pling till
Mattias på 0708–780 429 eller mejla nissethorell@gmail.com. Hela texten.

Regionala sanktioner 2021
Senast den 30 september ska de regionala sanktionsansökningarna vara registrerade i SBF-online.
Öppen eller dam måste vara representerat under tävlingen för att övriga klasser ska få sanktion.
Exempelvis kan öppen klass arrangeras på lördagen och V65 på söndagen. Tävlingskommittén
kommer träffas i oktober och gå igenom alla ansökningar. Tänk på att söka sanktion på rätt helg, se
sanktionskalendern under dokument på hemsidan.

Prins Bertils juniorcup
Den 2–4 oktober spelas den årliga dubbeltävlingen av Prins Bertils juniorcup där varje distrikt
representeras av två juniorlag vardera. Tävlingen kommer spelas i Prins Bertils Boulehall. Nästa helg
önskar vi våra ungdomar ett extra lycka till! Mer information hittar ni här.

Idrott för äldre
Mellan den 1 oktober och 30 november 2020 kommer det vara möjligt för idrottsföreningar att
ansöka om stöd. Förening som lämnar in ansökan ska bedriva och/eller under de senaste tolv
månaderna bedrivit idrottslig verksamhet för målgruppen 65+. Ansökan görs via IdrottOnline och
medlemmarna skall vara registrerade i IdrottOnline för att få möjlighet till stöd. Mer information här.

Kompensationsstöd för idrottsföreningar
Idrottsföreningar kan ansöka om kompensationsstöd för ekonomiska konsekvenser av coronakrisen
för andra halvåret 2020. Mer information.
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