Nyhetsbrev 28 januari 2021
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.

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. Fakturor på anmälningsavgiften skickas efter datum och spelorter
är publicerade.

Nominera till Förbundsstyrelsen
Valberedningen saknar nomineringar till Förbundsstyrelsens vakanta platser. Valberedningen uppmanar
nu alla att verkligen fundera på om du själv eller någon du känner skulle vilja vara med och utveckla
svensk boule. Mejla dina förslag till valberedningen@svenskboule.se så fort som möjligt!

Sök LOK-stöd för er ungdomsverksamhet samt verksamhet för funktionshindrade
LOK står för Statligt Lokalt Aktivitetsstöd och är ett verksamhetsstöd till föreningar med
ungdomsverksamhet samt verksamhet för funktionshindrade. Det innebär att föreningen kan få
ekonomiskt bidrag för alla ledarledda aktiviteter som har minst tre deltagare i åldrarna 7–25 år (för
deltagare med funktionshinder finns ingen övre åldersgräns). Ni kan söka LOK-stöd för träning, tävlingar,
läger, rekryteringsaktiviteter, osv. Läs mer här

Tre steg för att lösa en tävlingslicens 2021
1. Föreningen skickar ett mejl till kansli@svenskboule.se med namn på de spelare de vill lösa licens
för.
2. Betala in licensavgiften till bg 5722-9825. Märk inbetalningen med licens samt namn på den/de ni
löser licens för. Om föreningen inte har ett eget bg/pg måste det även framgå av inbetalningen
vilken förening det gäller.
3. SBF aktiverar licensen när inbetalningen är registrerad
Nyfiken att veta mer om tävlingslicenser läs här.

Måste föreningar genomföra årsmöte under 2021?
RF menar att en förening som utgångspunkt ska genomföra sitt årsmöte senast vid den tidpunkt som
anges i föreningens stadgar. Om årsmötet inte går att genomföra i tid enligt stadgarna ska styrelsen, senast
den dagen som anges i stadgarna, meddela medlemmarna att årsmötet blivit försenat. Styrelsen ska
samtidigt också meddela när och hur årsmötet istället kommer att genomföras. Läs mer här.
Corona och idrotten – RF:s samlade sida om hur råd och restriktioner påverkar
idrottsverksamheten
Polismyndigheten – Vad gäller allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
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