Nyhetsbrev 12 mars 2021
Nisse Warbergs minnesfond
Minnesstipendiet till Nisse Warbergs ära delas vanligtvis ut under Boule-SM varje år, men eftersom
fjorlåret såg ut som det gjorde och inget SM blev av, gick vi också miste om tillfället att
uppmärksamma stipendiaten Gunnar Sandberg från Uppsalaklubben 018. Vill du läsa hela intervjun
med Gunnar så finns den på svenskboule.se. Grattis Gunnar!

Webbshopen
På grund av coronapandemin har Svenska Bouleförbundet tvingats stänga webbshopen tills vidare.
Det är personalen som gör utskicken och därför är det just nu omöjligt att göra några utskick då
samtliga anställda jobbar på distans. Vi kommer naturligtvis öppna den igen så fort det är möjligt.

Frågestund kring den nya regelboken
I och med att FIPJP (det internationella bouleförbundet) har uppdaterat de internationella spelreglerna
för boule, har också Svenska Bouleförbundet uppdaterat sin regelbok. Onsdagen 24 mars klockan
19:00 bjuds den som är intresserad in till ett öppet samtal kring det som är nytt. Mötet är digitalt via
Teams. Mer information.

Idrott för äldre
Under 2021 har Svenska Bouleförbundet ansökt och beviljats stöd för att genomföra ett mindre
pilotprojekt i 10 bouleföreningar. Satsningen från Riksidrottsförbundet är att skapa förutsättningar för
föreningar och förbund att utveckla verksamheten, för att fler äldre ska leva ett mer aktivt liv, delta i
föreningslivet och minska ensamheten. Läs mer om pilotprojektet här

Barn och ungdomsverksamhet
Vad vore livet utan alla goda exempel? Kanske finns det en och annan förening som har kört fast, men
bara längtar att få bygga upp en barn och ungdomsverksamhet. Ska vi inte göra så att vi slå ihop alla
våra kloka huvuden och hjälpas åt med lite härliga exempel på att utveckla verksamheten på ett eller
annat sätt. Du, ja just du kanske sitter där med världens idé och bara längtar att få dela med dig till oss
andra, tveka inte en sekund utan hör gärna av dig till Ungdomskommittén.
Tillsammans är vi starka!
Mejladressen är ungdomskommitten@svenskboule.se

Landslagskval V55
Tävlingskommittén meddelar att de planerar för att genomföra landslagskvalet under säsongen, men
på grund av rådande läge kommer de inte ännu att kunna säga vilken helg det blir. Mer information.

Temavecka jämställdhet om kvinnors rätt och röst
Med start den 8 mars genomför RF och SISU en temavecka med fokus på jämställdhet. Årets tema är
kvinnors rätt och röst i idrotten – framför allt kopplat till jämställdhet i styrelser och beslutande och
rådgivande organ. Hur jobbar ni i er förening med dessa frågor?
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