Brev vecka 19 2020
I väntan på bättre tider... aldrig tidigare har väl detta utryck varit mer aktuellt än nu. För det är
precis vad vi boulespelare får göra just nu.
Just nu blandas nyheter om allt från nattsvarta budskap till mer hoppfulla nyheter, hur som
helst är det relativt lite fakta utan istället prognoser med mycket olika utfall vilket gör det svårt att ta
definitiva besked om framtiden. Förbundsstyrelsen har allt sedan krisen startade haft regelbundna
möten men kontentan av det mesta har blivit att just vänta på bättre tider... Några saker beslutades
dock förra veckan:
Nytt datum för förbundsmötet. Enligt stadgarna ska förbundsmötet hållas innan utgången av
april månad. Det faktum att det för närvarande ligger ett förbud att ha sammankomster med mer än
50 personer och detta är givetvis överordnat våra stadgar. Nytt datum för förbundsmötet är
19–20/9.
Förbundsstyrelsen har även bestämt att efter att Riksidrottsförbundet ställt in årets upplaga av
SM-veckan att Precisionsskyttet i år ställs in i samtliga klasser.
I hopp om ljusare tider!
Pontus Thuresson, pontus.thuresson@svenskboule.se

Tränings- och tävlingsverksamheten
SBF följer Folkhälsomyndigheten (FHM) och Riksidrottsförbundets råd. Detta innebär att
förbundsstyrelsen tar för givet att inga bouletävlingar arrangeras så länge myndigheterna/regeringen
inte släpper på de nuvarande restriktionerna. Checklista vid träning.
•
•
•
•
•

Undvik närkontakt mellan idrottsutövare
När det är möjligt – håll träningar och idrottsaktiviteter utomhus
Skjut upp matcher, träningsmatcher, tävling och cuper
Begränsa antalet åskådare och undvik trängsel
Undvik onödiga resor i samband med idrott.

Ansökan om kompensationsstöd från RF
Nu är ansökan om kompensationsstöd för idrottsföreningar som är en del av regeringens krispaket
till idrottsrörelsen. Syftet med kompensationsstödet är att ge föreningar förutsättningar att överleva
och fortsatt kunna bedriva idrott och evenemang. Ansökan är öppen mellan 1 maj och 15 maj. Mer
information.
* Coronaviruset och idrottsrörelsen
* Vaccinera klubben

SBF korttidspermitterar sin personal
Kanslipersonalen är korttidspermitterad från och med 1 maj. Detta innebär att personalen kommer
att bli mindre tillgängliga den närmaste tiden och att svarstider därmed kan bli längre. Mer
information.
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