Nyhetsbrev 11 februari 2021
Hela Sverige är fortsatt mer eller mindre lamslaget av coronapandemin och självklart fortsätter det påverka
oss inom idrottsrörelsen och Svenska bouleförbundet. Vårt tålamod testas starkt och vi vädjar till er alla
att fortsätta kämpa på alla sätt ni kan. På sociala medier ser vi flera goda exempel på boulespelare som
trotsar såväl snö som kyla och på något märkligt sätt kanske vi kan hitta både styrka och nya vägar i allt
det här. Vad ni än gör och var ni än befinner er, tänk på att hålla avstånd, sköta hygienen och hålla er
hemma vid sjukdomssymptom. Vaccineringen är i full gång och så småningom kommer vi kunna träffas
under hyfsat normala boule-förhållanden.
På RF:s och SISU:s hemsidor hittar ni flera bra tips på digitala utbildningar och handledningar i hur
man genomför digitala årsmöten. I den här märkliga tiden kan det vara bra att få vissa saker att flyta på
normalt och då är såväl utbildningar som möten ganska tacksamma områden. Våga bryt nya barriärer och
kanske utbilda föreningens medlemmar i digital kunskap. Dessutom kan vi alla göra en stor insats genom
att fortsatt lösa medlemskap i föreningarna och tävlingslicens hos förbundet. Verksamheten måste leva
vidare, även om aktiviteterna just nu står på paus.
/Herman Thorell, förbundsordförande herman.thorell@svenskboule.se.

Sök aktivitetsstöd för barn, ungdomar och funktionsvarierade senast 25 februari
Föreningen kan få 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 med mera. Läs mer här .

Nu får alla barn och unga träna
Från den 6 februari kan alla juniorer åter ägna sig åt träning, såväl inomhus som utomhus – så länge
myndigheternas föreskrifter följs. När det gäller medlemmar som är födda tidigare än 2002 avråder SBF än
så länge från träning inomhus och påminner om att den som organiserar inomhusaktiviteter enligt lag är
skyldig att vidta åtgärder. Mer information.

Alla medlemsföreningar i Svenska Bouleförbundet ska enligt gällande stadgar:
• Följa SBF:s stadgar och övriga i stadgeenlig ordning fattade beslut.
• Till förbundsstyrelsen sända in sina stadgar och beslutade stadgeändringar för godkännande.
• Skicka in Föreningsrapporten senast 31december. Tillsammans med Föreningsrapport ska föreningen
också skicka Årsredovisning och förteckning över medlemmar.
• På anfordran utlämna räkenskaper och övriga handlingar till förbundsstyrelsen.
• Fullgöra skyldigheter gentemot det specialidrottsdistrikt inom vilket föreningen har
sitt säte.

Försäkringar

Genom tävlingslicensen har spelaren en olycksfallsförsäkring i Folksam. Försäkringen ger ett grundskydd
om spelaren råkar ut för en skada i samband med match, tävling, organiserad träning samt även under
resor till och från sådana aktiviteter. Även föreningar har en grundförsäkring via Folksam. Mer
information om försäkringar.
Corona och idrotten – RF:s samlade sida om hur råd och restriktioner påverkar
idrottsverksamheten
Polismyndigheten – Vad gäller allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
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