Brev vecka 21 2020
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 (se nedan). I nästa veckas brev kommer information om
SM och SBF:s tävlingar. 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.

Alla EM inställda 2020
Europeiska förbundet har beslutat att ställa in samtliga europeiska mästerskap samt Europacupen
2020. Läs hela beslutet från CEP här. Sedan tidigare är även VM för herrar framflyttat ett år. FIPJP.

Viktigt att alla redovisar utbildningstimmar!
De timmar som distrikten och föreningar redovisar in genererar pengar till vår bouleverksamhet
eftersom det är den statistiken som RF följer upp varje år. De verksamheter som har redovisat in
mest utbildningstimmar är också det förbund som får mest medel inför varje år för att kunna
utveckla sin verksamhet. Hur ni skapar en utbildning hittar ni här. Vad är utbildningstimmar? Det är
allt från utbildningsdagar, planeringsgrupper till att minst tre personer i föreningen diskuterar
utveckling. Er förening/distrikt har också nytta av att rapportera timmar, det genererar bidrag tillbaka
till er via ert regionala distriktsförbund. Mer information hittar ni här.

Coronaviruset och idrottsrörelsen
RF har sammanställt en sida med information om hur Coronaviruset påverkar idrotten. Den
uppdateras hela tiden med olika beslut, riktlinjer och svar på vanliga frågor.
•
Just nu har företaget Björn Lundén 50 % på alla deras böcker. Passa på att handla
böcker, exempelvis Styrelsearbete i föreningar, Revision i föreningar – en handbok,
Ideella föreningar.
•
30/30-Fondens sista ansökningsdatum 31 maj

Kansliet
SBF:s personal är lediga onsdag-fredag under vecka 21, finns åter på plats
måndagen 25 maj. Kontaktuppgifter.
Hoppas ni alla får en skön Kristi himmelsfärdshelg!
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