Nyhetsbrev 10 mars 2022
Viktiga datum
12–13 mars – Svenska Cupen Öppen avgörs i Lindome
31 mars – Sista betalningsdag årsavgiften 2022
1 april – Sista anmälningsdag Ungdomstouren
2–3 april – Finalspel Landslagskval Veteran
23–24 april – Förbundsmöte i Jönköping
31 maj – Sista ansökningsdatum HugoLevinPriset 2022
17–23 juli - Boule-SM i Jönköping.

Årsavgiften 2022
Årsavgiften är 1 500 kr och ska betalats till BG 5722–9825 senast 31 mars. Ange föreningens namn
samt årsavgift 2022 på inbetalningen. Observera att det inte kommer en faktura på årsavgiften.

Ungdomstouren 2022
Första ungdomstouren av fyra går av stapeln den 9–10 april, informera gärna alla era ungdomar mellan
7–23 år att anmäla sig och information som ska finnas med är: Namn och ålder skickas till
ungdomskommitten@svenskboule.se. Sista anmälan är den 1 april. Mer information.

Projektstöd barn-och ungdomsidrott med ansökan via RF
Syftet med projektstödet är att skapa förutsättningar för idrottsföreningar att utveckla sin barn- och
ungdomsidrott i enlighet med Strategi 2025. Målgruppen är barn och ungdomar 7–25 år.
Ansökningstillfällen: 31 mars, 30 september och 31 januari. Läs mer.

Projektstöd IF – 65+
Stödet syftar till att skapa förutsättningar för IF att utveckla sin idrottsverksamhet riktad till
målgruppen personer 65 år och äldre (65+), med målsättningen att idrottsrörelsen ska erbjuda hållbar,
utvecklande och inkluderande idrottsverksamhet i förening för målgruppen 65+.
Sökbara områden:
• Utveckling av föreningens befintliga verksamhet för målgruppen
• Uppstart av ny verksamhet i föreningen för målgruppen
Mer information

Information från SM-kommittén
Redan på SM i Jönköping inför vi en ny klass, nämligen V75, en klass du kan spela i från och med det
året du fyller 75 år. Missa inte all information om SM på www.boulemasterskap.se Vill du vara med
och sponsra Boule-SM? Mer information här.

Ny hemsida
Som vi tidigare meddelat har RF sagt upp avtalet med Episerver och kommer därför inte längre
erbjuda gratis hemsidor till förbund och föreningar. Förbundsstyrelsen fattade på sitt möte förra helgen
beslut om val av ny webbplattform och leverantör av densamma och vi kommer inom en snar framtid
gå ut med information om ett alternativ till lösning för våra föreningar.
➢ Nya riktlinjer barn- och ungdomsidrott
➢ Rabatter och förmåner
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