Nyhetsbrev 22 oktober 2021
Viktiga datum
26 oktober – Sista datum att söka kompensationsstöd
12–14 november – VM för damer och juniorer i Spanien
19–21 november –VM för herrar i Spanien
1 december - Sista datum att förnya licenser inför 2022 i formuläret SBF Online
2–5 december – Europacupen avgörs i Frankrike
15 december – Sista datum för avanmälan förbundsserierna
31 december – Sista datum för årsrapport och årsredovisning
31 mars – Sista betalningsdag årsavgiften 2022
23–24 april – Förbundsmöte i Jönköping

Årsavgiften 2022
En stadgeändring gällande årsavgiften beslutades under förbundsmötet 2021. Denna ändring innebär
att årsavgiften för 2022 ska betalas 31 mars 2022 istället för 1 november 2021. Vi ber om ursäkt för
den felaktiga information vi har skickat ut. Samtliga föreningar som redan har betalat kommer att
kontaktas.

Förnya licenser
Nu är det möjligt att förnya, flytta och avsluta licenser i SBF Online. Formuläret är öppet till och med
1 december. Notera att det skickas en faktura till föreningen så avvakta den innan ni betalar. För mer
information och hur ni ska gå till väga läs här. För mer information kontakta Frida Milevi via,
frida.milevi@svenskboule.se eller 08-699 64 62.

Föreningens åligganden
Under § 7.5 Föreningens åligganden i stadgarna står det under punkt 5: ”Alla föreningar ska skicka in
årsrapporten i IdrottOnline senast 31 december. Tillsammans med årsrapporten ska föreningen också
skicka årsredovisning och förteckning över medlemmar.” Det är att föredra att ni bifogar
årsredovisningen i årsrapporten så att den lättast kan sparas digitalt direkt på rätt ställe där både
föreningen och SBF kan läsa dem.

Svenska Cupen Dam, V55 och V65
Grundomgången för Svenska Cupen Dam, V55 och V65 är färdigspelade och det laddas för finalspel.
I varje klass deltar åtta lag. Finalerna för V55 och V65 avgörs i Uppsala 6–7 november medan
damfinalen avgörs i Lindome 27–28 november. Mer information finns på svenskboule.se, under
Nyheter, Arrangemang och Resultat.

Möjlighet till kompensationsstöd
Mellan 15 oktober och 26 oktober finns det möjlighet för föreningar att söka kompensationsstöd för
perioden 1 maj – 28 september. Ansökan görs via föreningens IdrottOnline-sida. Mer information.

Förbundsmötet 2022
Förbundsmötet 2022 kommer bli i Jönköping på Familjen Ericssons City Hotell.
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