Nyhetsbrev 22 december 2021
Viktiga datum
29 december – Sista ansökningsdatum Svenska Cupen Öppen
31 december – Sista datum för årsrapport och årsredovisning
14 januari - Sista betalningsdatum licensfakturor
15 januari – Motioner ska senast vara SBF tillhanda samt nomineringar till valberedningen.
15 januari – Sista ansökningsdatum förtjänsttecken
15 januari – Sista ansökningsdatum Nisse Warbergs minnesfond
31 mars – Sista betalningsdag årsavgiften 2022
23–24 april – Förbundsmöte i Jönköping
17–23 juli - Boule-SM i Jönköping.

Nya restriktioner
Som de flesta säkert har noterat har myndigheterna kommit med fler råd och föreskrifter som
påverkar idrottsverksamheten från och med 23 december. De nya restriktionerna kommer att
påverka tävlingar, läger och cuper men även i vissa fall träning då det nu bland annat blir ett
maxantal personer som får vistas i hallar. Mer information hittar ni på svenskboule.se.

Svenska Cupen Öppen
Grundomgången i Svenska Cupen Öppen 2022 avgörs 19–20 februari och finalspelet 12–13 mars. Om
du inte vet om din förening är anmäld eller ej så kan du se vilka föreningar som är anmälda till och
med 22 december samt mer information här. Notera att listan inte kommer uppdateras igen förrän efter
sista anmälningsdag 29 december.

Föreningens åligganden
Under § 7.5 Föreningens åligganden i stadgarna står det under punkt 5: Alla föreningar ska skicka in
årsrapporten i IdrottOnline senast 31 december. Tillsammans med årsrapporten ska föreningen också
skicka årsredovisning och förteckning över medlemmar.

Licenser 2022
Licensfakturan är nu utskickad och glöm ej att betala in den exakta summan som står på fakturan. Om
nya spelare vill aktivera sin licens skall de meddela föreningen och föreningen gör sedan en manuell
inbetalning till oss. Viktigt att komma ihåg är att föreningen betalar in rätt kostnad för de licenser som
önskas aktiveras och skickar ett mejl till kansli@svenskboule.se med klubbförkortning och för-och
efternamn på spelaren. Läs mer om licenser här

Utmärkelser
15 januari är sista datum att ansöka om förtjänsttecken till era fantastiska ideella ledare. 15 januari är
även sista ansökningsdatum till Nisse Warbergs minnesstipendium. Nisse Warbergs minnesstipendium
är avsett för personer som "i det tysta" gör stora ideella insatser för sin förening eller för svensk
bouleverksamhet i ett större perspektiv.

Projektstöd IF – Barn- och ungdomsidrott 2022–2023
Om du vill läsa på vad som gäller projektstöd för Barn – och ungdomsidrott 2022–2023, gå in och läs
här.
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Förbundsmötet 2022
15 januari ska motioner till förbundsmötet vara kansliet tillhanda med godkända underskrifter och
godkänt protokoll. Det vill säga om ni skickar digitalt så går det bra att skicka 15 januari men om ni
ska posta så behöver ni skicka några dagar före 15 januari. 15 januari ska dessutom era nomineringar
till förtroendeposterna vara valberedningen@svenskboule.se tillhanda.

Tävlingsbestämmelser
Tävlingsbestämmelserna för seriespelet och Svenska Cupen är uppdaterade och börjar gälla 22-01-01.
De finns att läsa på svenskboule.se.

Information från SM-kommittén
Vi har under 2 år behövt anpassa våra SM utefter pandemin, 2020 ställdes det in och 2021 hade vi ett
alternativt SM med distriktsvisa kval. 2022 hoppas vi verkligen på ett normalt SM, och vi förbereder
oss för en vecka fylld av boule och gemenskap i Jönköping. Så, planera in redan nu, den 17–23 juli
intar vi Elmiaområdet och finalkvällar mitt i stan i vackra Rådhusparken. Ni hittar praktisk
information på www.boulemasterskap.se och ni kan alltid ställa frågor till
smkommitten@svenskboule.se.

Skolboule
Nu finns en ny uppdaterad övningsbank med fler rörelseövningar för barn- och ungdomar gå in på
länken https://www.svenskboule.se/Ungdom/skolboulesverige/
Om frågor dyker upp tveka inte att kontakta skolboule@svenskboule.se

Nominera årets idrottsförening!
Årets Idrottsförening är ett samarbete mellan Folkspel och Riksidrottsförbundet och en av kategorierna
i tävlingen Årets Eldsjäl. Denna säsong söker de en förening som aktivt verkar för att alla, oavsett
hudfärg och etnicitet, ska ha en självklar plats. Nominera senast 14 januari via länken.

Kansliets bemanning 23 december till 9 januari
Mellan 23 december och 2 januari är kansliet helt stängt. Under perioden kommer
kansli@svenskboule.se läsas av sporadiskt. 3–4 januari kommer det vara möjligt att nå personalen på
telefon mellan 9–14. 5–9 januari är personalen återigen lediga. Under hela den här perioden så
kommer svarstiden på mejl vara längre än vanligt. Kontaktuppgifter till personalen, förbundsstyrelsen
och kommittéerna finner ni här.
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