Nyhetsbrev 13 november 2020
Viktiga datum
30 november: Sista datum att söka bidrag för ”Idrott för äldre”.
1 december: Sista datum att förnya licenser inför 2021 i formuläret i SBF Online (läs mer nedan)
6 december: Sista anmälningsdag Inomhus-SM för klubblag (Svenska Cupen Öppen)
31 december: Sista datum för föreningsrapporten och årshandlingar
Förbundsmötet 2021 blir 24–25 april, är fysiskt möte möjligt blir det i Nässjö på Hotel Högland

Regionala restriktioner
Folkhälsomyndigheten får, efter samråd med smittskyddsläkaren, besluta om ett eller flera lokala allmänna
råd för en region. För idrottens del handlar lokala allmänna råd exempelvis om att avstå från att delta i
idrottsträningar, matcher och tävlingar. Undantag: Barn och ungdomar födda 2005 eller senare får träna.
Professionella idrottare, på nationell eller internationell seniorelitnivå, som har idrotten som yrke eller
huvudsaklig sysselsättning får träna och tävla. Läs definition av yrkesmässig idrott här. Läs mer på
folkhalsomyndigheten.se, Corona och idrotten, lokala RFSISU och svenskboule.se. SBF uppmanar
samtliga medlemsföreningar att följa respektive regions råd.

Tävlingslicenser 2021 – Går det att avvakta sin licens 2021 med tanke på läget som råder?
Alla föreningar har rätt att aktivera licenser när ni vill under 2021. Om ni väljer att inte registrera licenser i
SBF Online senast 1/12 så får ni avvakta till tidigast januari. Istället för faktura på licensavgifterna så är
det då manuell betalning som gäller. Har ni fler frågor om tävlingslicenser kan ni läsa mer information här.
Om det fortfarande finns oklarheter kontakta Frida Milevi på frida.milevi@svenskboule.se eller ring
08-699 64 62.

Sök LOK-stöd för er ungdomsverksamhet samt verksamhet för funktionshindrade
LOK står för Statligt Lokalt Aktivitetsstöd och är ett verksamhetsstöd till föreningar med
ungdomsverksamhet samt verksamhet för funktionshindrade. Det innebär att föreningen kan få
ekonomiskt bidrag för alla ledarledda aktiviteter som har minst tre deltagare i åldrarna 7-25 år (för
deltagare med funktionshinder finns ingen övre åldersgräns). Ni kan söka LOK-stöd för träning, tävlingar,
läger, rekryteringsaktiviteter, osv. Läs mer här.

STRUL 2020 – En hall med full rörelse på ett gäng lyckliga ungdomar som spelar boule
Den 29 oktober var utvecklingsansvariga Frida Milevi och Lasse Franck från förbundsstyrelsen och
hälsade på i Landvetter på ett mycket lyckat ungdomsläger som Landvetter Boule Club anordnade med
Henrik Roolf i spetsen. Läs hela nyheten på hemsidan. Om ni i framtiden vill att Utvecklingsansvariga
Frida Milevi ska hälsa på just er förening hör av er till Frida.milevi@svenskboule.se.

Idrott för äldre
Fram till 30 november 2020 kommer det vara möjligt för idrottsföreningar att ansöka om stöd som driver
verksamhet för gruppen 65+. Förening som lämnar in ansökan ska bedriva och/eller under de senaste
tolv månaderna bedrivit idrottslig verksamhet för målgruppen. Mer information här.

Ännu en SM-vecka inställd
Igår beslutades det att SM-veckan vinter 2021, som skulle arrangerats i Borås, ställs in på grund av
Coronapandemin. Mer information. Hur/om detta påverkar Inomhus-SM för klubblag kommer vi
återkomma med.
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