Nyhetsbrev 22 december 2020
Jag häller upp en kopp morgonkaffe och snubblar sömndrucket in i vardagsrummet. Kastar en hastig blick
ut från vardagsrumsfönstret och det är grått, trist och snöfritt, och det enda som skvallrar om juletid är
belysningen i granen vid boulebanan som byalaget sätter upp varje år. Ett annat år hade det säkert varit
några decimeter snö, gnistrande kallt och sådär vackert som det bara kan bli dagarna före jul. Men inte i år
och kanske sammanfattar det hur fruktansvärt hopplöst hela det här året har blivit.
Jul och nyår brukar vara den tid på året när vi träffar familjen, firar med vänner och kanske avslutar ett
särdeles lyckat år. Det blir inte som vanligt för de flesta men samtidigt kanske inte bara dåligt. Någon
ringer till farmor via Facetime för att tacka för julklapparna, en annan sjunger julsånger från balkongen
och en tredje skålar in det nya året med sina vänner via Zoom eller Teams. Vi har lärt oss nya saker som
karantän och social distansering, men också nya sätt att träffas och umgås. Vi har tvingats och vi har tagit
ansvar och vi har anpassat oss. Vi har blivit något nytt och ända det samma.
I boulens värld har det blivit väldigt lite. Tidigt på året hann vi fira en enda mästare av alla våra
förbundsarrangemang och det var Coccinelle som vann Svenska Cupen Dam (grattis!), men sedan dess har
tävlingsverksamheten legat nere. I vissa perioder har vi kunnat tävla lokalt, i andra har vi inte ens fått träna
tillsammans. Det är naturligtvis tråkigt på många plan: socialt, ekonomiskt och sportsligt. Det jag vet är att
ni har haft en ängels tålamod med allt. Ni har fixat och roddat för era medlemmar, ni har anpassat er och
hittat nya lösningar. Ni har framförallt tagit ansvar och lyssnat. För det är vi i förbundsstyrelsen och på
kansliet mycket tacksamma.
2021 kommer bli annorlunda på många sätt och vi kommer ställas inför många utmaningar, men vi
kommer lösa det tillsammans! Vi är många som kommer hjälpa till och bidra till att det blir ett bra
verksamhetsår, i förbundet, i distrikten och i föreningarna. Aldrig har det varit så viktigt med engagemang
och aldrig har det varit så svårt. Men ju fler vi är ju bättre kommer det bli. När vi väl kommer kunna träna
och tävla som vanligt igen kommer glädjen och entusiasmen vara på topp. Ha det i blicken och i tanken
när det är som tyngst och när ni planerar för framtiden.
Ha en fin jul, ett gott nyårsfirande och en bra start på det nya året!

/Herman Thorell, förbundsordförande herman.thorell@svenskboule.se
Viktiga datum
31 december: Sista datum för föreningsrapporten och årsredovisning
1 januari: SBF:s reviderade stadgar samt uppdaterade tävlingsbestämmelser 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.
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Inomhus-SM för klubblag
Inomhus-SM för klubblag har sista anmälan den 31 januari, det är ett datum som kommer stå fast och
som vi i tävlingskommittén kommer följa. Vi kommer därefter se över vilka möjligheter vi har för ett
säkert genomförande av tävlingen, men vi kommer också ta hänsyn till vilket datum som är det sista för att
anmäla en svensk representant till Europacupen. Europacupen spelas i december så mest troligt är att vi
genomför tävlingen så sent vi kan inpå.

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.

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. Förbundsstyrelsen har
beslutat att inte dela ut Prins Bertils minnesstipendium för årets veteran, junior, herr och dam 2020 på
grund av för få tävlingar.

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.

Idrott för äldre
Till och med 31 januari 2021 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.
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
23 december:
Marie är ledig, telefonnumret 08-699 64 60 är avstängt.
Frida jobbar klockan 8–12, telefonnummer 08-699 64 62 går
att nå under den perioden.
Anders jobbar som vanligt, telefonnummer 08-699 64 61.
24 december till och med 6 januari:
Kansliet stängt. Kanslimejlen läses sporadiskt så alla får
räkna med längre svarstider.
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