Nyhetsbrev 23 november 2017
Viktiga datum
Förnya licenser inför 2018 ska göras senast 1 december.
Sista anmälningsdag Svenska Cupen Dam 15 december.
Ansökan om förtjänsttecken senast 15 december.
Föreningsrapport ska göras senast 31 december.
Förbundsmöte 21-22 april i Stockholm.

Förbundsmöte 2018
2018 års förbundsmöte blir i Stockholm 21-22 april. Handlingar, viktiga datum, information från
valberedningen med mera hittar ni via svenskboule.se.

Förnya licens inför 2018
Till och med 1 december ska föreningarna förnya licenserna som ska börja gälla 1 januari 2018.
Faktura kommer att skickas ut via mejl till samtliga föreningar. De spelare som inte har registrerats får
vänta till 2018 och mejla kansliet namn samt förening och betala in rätt summa till BG 5722-9825. Är
licenserna inte registrerade så använd blanketten licensförsäkran samt gör ett utdrag på betalningen
och visa upp på tävlingen.

Svenska Cupen Dam
Svenska Cupen Dam är en inomhustävling för klubblag. Grundomgången 2018 spelas den 27–28
januari i Sundsvall, Motala och Malmö. Finalen spelas i Uppsala den 24–25 februari, dit
fjolårsmästarna i Coccinelle PC är direktkvalificerade. Sista anmälningsdag är 15 december. Mer
information.

Förtjänsttecken
Svenska Bouleförbundets förtjänsttecken är avsedda som en belöning till personer som gjort stora
insatser för svensk boule. Förtjänsttecken finns i tre valörer: brons, silver och guld. Senast 15
december ska ansökningarna vara SBF tillhanda. Mer information.

Webbshop
Nyhet i webbshopen den här månaden är Lilla och Stora Klånkaren. Lilla och stora Klånkarna är ett
material som skall få barn att träna och tävla på deras villkor. Läs mer här. Övrigt i webbshop är bland
annat regelböcker, pins, domarkort med mera. Hela december ut kan ni köpa introduktionspaket och
få bidrag via Idrottslyftet. Gå gärna in och kolla! Webbshopen.

Swedbank – föreningserbjudande
Swedbanks tjänster förenklar administrationen och ger mer tid åt föreningens kärnverksamhet. De ger
rabatter på fler tjänster, till exempel Swish företag, e-bokföring och kortterminal. Mer information.
Skicka gärna detta nyhetsbrev till övriga i föreningen. Vill du prenumerera så skicka namn och epostadress till kansli@svenskboule.se.
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