Nyhetsbrev 22 december 2017
Viktiga datum
Licensfakturorna ska betalas senast 27 december.
Sista anmälningsdag för Svenska Cupen Öppen är 28 december.
Föreningsrapport ska göras senast 31 december.
15 januari är sista dag för att skicka in motioner.
15 januari är sista dag för nomineringar av ledamöter till förbundsstyrelse och disciplinnämnd.
31 januari ska samtliga årsmöteshandlingar för 2017 vara inskickade till Svenska Bouleförbundet.
Förbundsmöte 21–22 april i Stockholm.

Gratulationer
Årets mottagare av Nisse Warbergs minnesstipendium heter Folke Solin och tillhör
Nipstadens Bouleklubb. Årets stipendiater till prins Bertils minne är Sebastian Kallionpää,
Jessica Johansson och Hilbert Björkdahl.
Vinterläger
Svenska Bouleförbundets Ungdomskommitté i samarbete med Kulknappen bjuder in SBFs barn- och
ungdomsmedlemmar till Vinterläger 19-21 januari i Varberg. Sista anmälningsdag är 8 januari.
Inbjudan och anmälan hittar ni på svenskboule.se.

Utbildningshelger 2018
Under 2018 kommer det bli två utbildningshelger, 17–18 mars och 17–18 november. 17–18 mars
kommer bland annat en Handledarkurs för tävlingsarrangörsutbildning hållas i Stockholm. Kontakta ert
SDF för mer information.
Svenska Cupen Dam och Öppen
Anmälan till Svenska Cupen Damer är nu stängd och 33 lag är anmälda. Mer information kommer
löpande på svenskboule.se. Anmälan till Svenska Cupen Öppen är öppen till och med 28 december. I
dagsläget är det 30 lag anmälda.

Erbjudanden webbshopen
Passa på att under slutet av 2017 att köpa material till föreningen via webbshopen och sök
Idrottslyftsbidrag. Vad och hur mycket ni kan beställa hittar ni här.

SM i Karlstad 2018
Det finns möjlighet att köpa uppställningsplatser, parkering, klubbtält och bansponsring till SM i
Karlstad 2018 i webbshopen. Information om SM finns via nya sidan www.boulemasterskap.se.

Kansliet under jul och nyår
Kanslipersonalen tar lite ledigt under julhelgerna. Kanslitelefonen kommer vara avstängd fram till 9
januari. Kansli@svenskboule.se kollas under perioden men räkna med längre handläggning.
Svenska Bouleförbundets personal och styrelse önskar alla en riktigt God Jul och
Gott Nytt År!
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