Nyhetsbrev 19 mars 2020
”Situationen i landet är svår, vi står inför en samhällskris vars like ingen förut upplevt. Vi kommer alla
att beröras, såväl personligen, vår förening som vårt förbund. Inte bara våra fritidsintressen utsätts,
vad värre är att vi också på det personliga planet drabbas av smittans spridning. Vi begränsas i vår
rörelsefrihet, våra inkomster hotas när våra jobb utsätts för prövningar, vi kan i många fall inte längre
umgås med våra nära och kära utan risk för smittspridning.
I det läget hoppas jag på förståelse från er ute i Boule-Sverige, kan vi på alla tänkbara sätt bidra
till att smittspridningen dämpas genom att begränsa vårt tävlande och våra andra normala
mötesplatser är det väl ett lågt pris att betala för att ett normalläge återkommer så snart det bara är
möjligt?
Till sist, jag önskar av hela mitt hjärta att ni tar hand om er, följ de råd och anvisningar som
Folkhälsomyndigheten, Regeringen, UD, RF med flera utfärdar så möts vi så snart det är möjligt igen
ute på tävlingsbanorna, på årsmöten och i verksamheten! ”
Anders Wiiand, GS, Svenska Bouleförbundet, anders.wiiand@svenskboule.se

Svenska Cupen Öppen Final
Finalspelet i Svenska Cupen Öppen som skulle ha spelats i Mölndal 21–22 mars skjuts upp på
obestämd tid.

Förbundsmötet
Svenska Bouleförbundets styrelse har vid extrainsatt styrelsemöte 18/3 beslutat, med hänsyn tagen till
de extraordinära omständigheter som nu råder i Sverige, att skjuta det planerade förbundsmötet i
Nässjö 25–26/4 på framtiden. Ny kallelse till förbundsmöte meddelas via SBF:s hemsida och via
mejlutskick, senast fyra veckor i förväg. Kontakta Anders Wiiand, anders.wiiand@svenskboule.se om
du har några frågor gällande förbundsmötet.

Landslagskval Veteran
Förbundsstyrelse har beslutat att Landslagskval Veteran i Malmö, Uppsala, Motala och Falkenberg
ställs in. Anledning är de extraordinära omständigheter som nu råder i Sverige.

Tävlingsverksamheten 21 mars – 3 maj
Förbundsstyrelsen och Tävlingskommittén har beslutat att avlysa all tävlingsverksamhet i boule under
perioden 21 mars – 3 maj. Beslutet gäller i dagsläget fram till 3 maj men kan komma att förlängas, allt
beroende på det aktuella läget i Sverige med avseende på Corona-virusets härjningar. Håll uppsikt på
svenskboule.se.
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Kommande arrangemang
Förbundsstyrelsen har i nuläget inte tagit några beslut gällande arrangemang efter 3 maj med
undantag finalspelet i Landslagskval Veteran (se ovan) utan avvaktar beslut och riktlinjer från
regeringen och Riksidrottsförbundet.

Kommer LOK-stödet påverkas av inställda aktiviteter?
Det lokala aktivitetsstödet (LOK-stödet) kommer inte att minska för att det blir färre aktiviteter.
Totalsumman blir lika stor 2020 som 2019. Föreningar kan därmed räkna med ungefär lika stort stöd
som om verksamheten hade pågått som vanligt. Exakt hur modellen ska se ut är inte klart. Men
ambitionen är att det inte ska göra skillnad om föreningen beslutat att man inte kan träna med hänsyn
till att minska smittspridningen, eller har möjlighet att bedriva träning under denna tid.

Coronaviruset och idrotten
Riksidrottsförbundet (RF) har sammanställt en sida på rf.se med svar på de vanligaste frågorna kring
coronaviruset, kolla gärna in den för att få vägledning.

Ha koll på registerutdragen
Nytt från 1 januari 2020: Idrottsföreningar måste begära begränsat registerutdrag ur
belastningsregistret för den som anställs eller har uppdrag i föreningen, och där har direkt och
regelbunden kontakt med barn. Frågor och svar plus lathund.

HugoLevinPriset
HugoLevinPriset ska ansökas senast 31 maj. Priset söks till unga framstående idrottsledare och
idrottsorganisatörer för utmärkt engagemang och stort ledarskap till svensk idrotts bästa.

Vaccinera klubben
Vaccinera klubben mot doping är ett upplägg för idrottsföreningar att göra en egen plan för
antidoping, både förebyggande och akut. Kunskap förebygger doping. Alla medlemmar i en
idrottsförening är skyldiga att känna till och följa dopingreglerna. Läs mer på Vaccinera klubben.
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