Brev vecka 33 2020
Viktiga datum
25 augusti: Sista dagen att rapportera föreningens LOK-stöd
19– (20) september: Digitalt förbundsmöte
30 september: Sista ansökningsdatum för regional sanktion
30 september: Sista datum att meddela nuvarande förening om klubbyte vid årsskiftet
15 oktober: Avanmälan serieplats
2 november: Sista betalningsdag för klubbavgiften 2021

Förbundsmötet 2020
Förbundsstyrelsen har beslutat att 2020 års förbundsmöte kommer att genomföras digitalt 19
september (med 20 september som extra dag om det behövs).

Boule-SM 2021 och 2022
Platsen för Boule-SM 2021 kommer att meddelas i slutet på augusti/början på september. 2022
kommer Boule-SM att spelas i Jönköping.

LOK-stödet
LOK-stöd för vårens aktiviteter ska sökas senast 25 augusti. LOK-stöd kan sökas av alla
bouleföreningar medlemmar i Svenska Bouleförbundet som bedriver verksamhet för deltagare i
åldern 7–25 år. Mer information.

Klubbövergångar till annat land
Alla spelare har rätt att göra klubbövergångar mellan länder om de följer alla de regler som CEP
(Europeiska Bouleförbundet) beslutat. Dokumentet ”European Transfer Certificate” ska fyllas i och
skrivas under och skickas till CEP om övergången är inom Europa och FIPJP om övergången är till en
annan världsdel. Kostnaden är 30 Euro inom Europa och 50 Euro till en annan världsdel. Mer
information och blanketten finns på CEP:s hemsida.

Tävlingsverksamheten
Från och med 14 juni är det tillåtet att börja tävla igen men med försiktighet. Max 50 deltagare gäller
och även övriga rekommendationer från olika myndigheter så som avstånd, tvättmöjligheter samt
riktlinjer för olika riskgrupper. Det är upp till varje enskild arrangör att se till att bestämmelser och
rekommendationer följs. För all information läs här.

Nyhetsbrev
SBF:s nyhetsbrev som under våren blivit ett veckobrev kommer att minskas ner i antal igen. Målet är
att skicka ett nyhetsbrev varannan vecka under den närmaste framtiden, dock kan det bli varje vecka
eller var tredje beroende på behovet. Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev, skicka namn och epostadress till kansli@svenskboule.se.
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