Brev vecka 20 2020
Arrangemang som påverkas av Coronaviruset
Svenska Cupen Öppen final – Framflyttad tills vidare
Förbundsmötet – Flyttat till 19–20 september. Mer info kommer senare i maj
Landslagskval Veteran – Inställd
EM trippel dam, Spanien – Framflyttat, eventuellt nytt datum 29/10 – 1/11 2020
Förbundsserierna – Framflyttat till augusti/september
SM-veckan Halmstad – Inställd
Boule-SM i Jönköping – Framflyttat till vecka 33, 11–16 augusti
VM trippel herr, Schweiz – Framflyttat till 15-18 juli 2021

Ansökan om kompensationsstöd från RF
Nu är ansökan om kompensationsstöd för idrottsföreningar öppen. 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.

Registervård
Vi påminner er om att uppdatera era uppgifter och lägger in alla era medlemmar i IdrottOnline. Om
ni undrar hur ni lägger in medlemmarna i IdrottOnline finns det en mall som ni hittar här. Har er
förening inte öppnat upp er sida än så kan ni läsa hur här.

Plus- eller bankgiro
SBF ingår i RF och ingår därmed i den samlade idrottsrörelsen vilket innebär att vi har en skyldighet
att förhålla oss till det gemensamma regelverk som RF ställt. En punkt i detta gemensamma regelverk
handlar om förenings plus- eller bankgiro. Utbetalning kan endast göras till förenings eget plus- eller
bankgiro. Det kan inte vara ett plus- eller bankgiro till en person, sektion eller kommun. Utbetalning
kan inte heller göras till vanligt konto. Föreningar som inte har något plus- eller bankgiro uppmanas
att åtgärda detta för att kunna få pengar utbetalade, gäller alltså både från RF och SBF.

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.
Coronaviruset och idrottsrörelsen
Idrottonline.se

Postadress
Svenska Bouleförbundet
Box 11016
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Besöksadress
Svenska Bouleförbundet
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Telefon
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08-699 64 60
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www.svenskboule.se

Bankgiro
5722–9825

