Nyhetsbrev 15 oktober 2019
Viktiga datum
15 oktober: Avanmälan serieplats
1 november: Sista betalningsdag för klubbavgiften 2020
19–23 november: VM dam och junior, Phnom-Pehn, Kambodja
1 december: Sista datum att förnya licenser inför 2020 i formuläret i SBF Online
31 december: Sista datum för föreningsrapporten och årshandlingar

Registerutdrag
Föreningar ska – istället för som tidigare uppmanas att – begära begränsat utdrag ur
belastningsregistret för de som anställs eller har uppdrag i föreningen och där har kontakt med barn.
Detta beslut fattades vid Riksidrottsmötet 2019 och börjar att gälla från och med 1 januari 2020. Läs
mer här.

Klubbavgiften för 2020
Klubbavgiften för 2020 är 1 500 kr och skall vara betald senast den 1 november 2019. Betala på BG
5722-9825, ange föreningens namn samt klubbavgift 2020 på inbetalningen. Observera att det inte
kommer en faktura på klubbavgiften.

Förnya licenser inför 2020
Föreningarna kan nu anmäla vilka spelare som ska ha licens 2020 via Förnya licenser i SBF Online.
Förnya licenser är öppet till och med den 1 december. Mer information.

Svenska Cupen V55 & V65
Grundomgångarna har spelats i Svenska Cupen V55 och V65. Åtta lag i vardera åldersklass är klara för
finalspelet 16-17 november i Uppsala. Mer information hittar ni via svenskboule.se.

Idrottslyftet
Sök Idrottslyftsmedel och få hem rekryteringsmaterial till er förening, så som en skyttematta, KLÅNKmaterial eller juniorklot. Materialet skall användas främst för barn och ungdomar.
Mer info hittar ni här.

Årsrapport och årsredovisning
Det åligger medlemsföreningarna i Svenska Bouleförbundet att skicka in Föreningsrapporten senast 31
december. Föreningarna ska dessutom senast 31 december skicka in föreningens Årsredovisning. En
årsredovisning består av verksamhetsberättelse, resultat och balansräkning.

Bidrag 2020 Idrottsföreningarna
2020 kommer det bli en hel del förändringar för idrottsföreningarnas bidrag. Om du vill läsa på vad
som är på gång, följ utvecklingsarbetet under länken.
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