Nyhetsbrev 11 december 2020
Ett par ord från generalsekreteraren…
Höstmörker. Sällan eller aldrig har väl höstmörkret känns så tryckande och kompakt? Landet bågnar
under en pandemi av förut aldrig skådad omfattning och magnitud, som håller oss i ett järngrepp och
hindrar oss från att utöva de aktiviteter vi älskar, att träffa de som betyder mest för oss eller kort sagt, leva
våra normala liv?
Är då allt nattsvart, fattigdom och elände? Nej, skulle jag vilja hävda, absolut inte! Under de senaste 10
månaderna har Svensk Boule tagit ett gigantiskt, tioårigt kliv rätt in i framtiden! Vi har under en begränsad
period lyckats anpassa oss till en vardag som består av helt nya förutsättningar. Vi har hållit ett första,
stapplande förbundsmöte digitalt, vi har ställt om vår verksamhet så att den numera kan skötas på distans
och via digitala hjälpmedel, vi har möten, konferenser och andra mötesplatser i ungefär samma
utsträckning som förut fast numera helt och hållet via digitala system. Så nej, det är inte alls så att allt är
nattsvart, trots avsaknaden av tävlingsverksamhet. Vi kan fortfarande träna boule, om än i ensamhet eller i
sällskap av ett fåtal, om vi bara är noga med de rekommendationer som skall vidtas för att en gång för alla
bli av med den lömska pandemin.
De erfarenheter vi samlar på oss i dessa tider är jag helt övertygad om kommer att vara viktiga när livet så
smått återgår till det mer normala, när vi skriver det nya året 2021. Det år som vi hoppas och tror kommer
att innehålla såväl träningskvällar som oförglömliga tävlingsupplevelser på alla nivåer.
Om vi alla hjälps åt genom att hålla i, hålla ut och blicka framåt så skall vi nog komma stärkta ur denna
period. Varför inte passa på att se om föreningen, uppdatera hemsidor, putsa på stadgar eller uppdatera
medlemsförteckningar? Eller kanske finns det frågor om föreningen, boule eller annat som legat och gnagt
men tiden aldrig funnits för att kontakta SBF kansli? Nu finns den tiden. Kontakta oss, om stort som
smått, tipsa, undra eller kräv förklaring på det där som ett vanligt år aldrig finns tid till. Vi finns där för er
skull!
Avslutningsvis passar jag på att tillönska alla medlemmar en God Jul och ett Gott Nytt År!

/Anders Wiiand, anders.wiiand@svenskboule.se

Viktiga datum
14 december: Nationella restriktioner börjar gälla
31 december: Sista datum för föreningsrapporten och årsredovisning
1 januari: SBF:s reviderade stadgar börjar gälla
11 januari: Digital träff med valberedningen
15 januari: Sista datum för motioner
15 januari: Sista datum för att nominera till förbundets förtroendeposter
15 januari: Sista ansökningsdag förtjänsttecken, Nisse Warbergs minnesfond och Årets ledare och förening
31 januari: Sista anmälningsdatum Inomhus-SM för klubblag
31 januari: Sista ansökningsdatum Idrott för äldre
25 februari: Sista ansökningsdatum LOK-stöd
25 april: Digitalt förbundsmöte.

Postadress
Svenska Bouleförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress
Svenska Bouleförbundet
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Telefon
E-post
08-699 64 60
kansli@svenskboule.se
Hemsida
www.svenskboule.se

Bankgiro
5722–9825

Nyhetsbrev 11 december 2020
Utmärkelser
Uppmuntra era ledare genom att söka förtjänsttecken, Årets ledare och/eller Nisse Warbergs
minnesstipendium senast 15 januari. Har er förening gjort något under 2020 som är värt att
uppmärksammas? I så fall söker ni utmärkelsen Årets förening senast 15 januari.

Licenser 2021
Licensfakturorna är nu utskickade och glöm ej att betala in den exakta summan som står på fakturan. Ni
spelare som har valt att avvakta med att aktivera tävlingslicens 2021, den dagen ni vill aktivera er licens
skall ni meddela er förening och föreningen gör en manuell betalning till oss. Viktigt att komma ihåg är att
föreningen betalar in rätt kostnad för de licenser som önskas aktiveras och skicka ett mejl till
kansli@svenskboule.se på klubbförkortning och för-och efternamn på spelarna. Om ni har fler frågor om
licenser läs här eller kontakta frida.milevi@svenskboule eller ring 08-699 64 62.

15 januari
15 januari är sista datum för att nominera till förbundets förtroendeposter till
valberedningen@svenskboule.se. 15 januari är också det datum alla motioner ska vara förbundet tillhanda
inför förbundsmötet 25 april. Det går bra att både posta och mejla motioner men de ska vara underskrivna
och ett protokoll ska medfölja. Var noga med att det är ankomstdatum 15 januari som gäller så vänta inte
till dagen innan om ni ska skicka med post. Mer information om motioner.

Träffa valberedningen digitalt
Den 11 januari klockan 19:30 finns möjligheten att träffa valberedningen digitalt via Teams. Ni får höra
hur de tänker och ställa era frågor och funderingar direkt till dem. Mejla er e-postadress till
valberedningen@svenskboule.se, så skickar de en inbjudningslänk. Skicka gärna era frågor och funderingar
innan mötet till samma adress.

Tävlingsstopp
Svenska Bouleförbundet har beslutat att all tävlingsverksamhet pausas från och med 24 november till och
med åtminstone 31 januari på grund av coronapandemin. Samtliga arrangörer av sanktionerade tävlingar
under tävlingsstoppet ansvarar själva för att markera tävlingen som inställd i SBF Online. Mer
information. När det gäller övriga sammanhang så gäller myndigheternas råd och bestämmelser så håll er
uppdaterade på de regionala restriktioner som gäller i ditt område men även vad som gäller i hela Sverige.
Mer information.

Tävlingar flyttas fram
TK har beslutat att flytta fram Inomhus-SM för klubblag. Nytt anmälningsdatum för tävlingen blir 31
januari. Mer information om platser och speldatum meddelas så fort som möjligt. Klart är att tävlingen
inte kommer spelas under januari eller februari. Svenska Cupen Dam flyttas fram till hösten. Mer
information.
Corona och idrotten – RF:s samlade sida om hur råd och restriktioner påverkar idrottsverksamheten
Polismyndigheten – Vad gäller allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
www.svenskboule.se - kommer uppdateras senast måndagen 14 december med ny coronainformation och
dess inverkan på bland annat bouleträning.
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