Nyhetsbrev 28 november 2019
Viktiga datum
1 december: Sista datum att förnya licenser inför 2020 i formuläret i SBF Online
15 december: Sista anmälningsdatum Svenska Cupen Dam
31 december: Sista datum för föreningsrapporten och årshandlingar
6 januari: Sista anmälningsdatum Svenska Cupen Öppen
15 januari: Sista datum att skicka in motioner till förbundsmötet
15 januari: Sista ansökningsdatum förtjänsttecken och Nisse Warbergs minnesstipendium
15 februari: Sista ansökningsdatum Årets ledare och Årets förening
25–26 april. Förbundsmötet 2020 i Nässjö, Hotell Högland

Förnya licenser inför 2020
Föreningarna kan nu anmäla vilka spelare som ska ha licens 2020 via Förnya licenser i SBF Online.
Förnya licenser är öppet till och med 1 december. Mer information.

Bidrag 2020 Idrottsföreningarna
2020 kommer det bli en hel del förändringar för idrottsföreningarnas bidrag. Om du vill läsa på vad
som är på gång, följ utvecklingsarbetet under länken.

Passa på!
Idrottslyftet som program och begrepp försvinner 2020 så passa på att sök Idrottslyftsmedel innan
året är slut. Föreningen kan få hem rekryteringsmaterial, utbildningsstöd med mera. Mer info hittar ni
här.

Årsrapport och årsredovisning
Det åligger medlemsföreningarna i Svenska Bouleförbundet att skicka in Föreningsrapporten senast 31
december. Föreningarna ska dessutom senast 31 december skicka in föreningens Årsredovisning. En
årsredovisning består av verksamhetsberättelse, resultat och balansräkning.

Uppdatera uppgifter i IdrottOnline
Vi vill påminna alla föreningar om att lägga in sina medlemmar i IdrottOnline. Det är viktigt för er då
Riksidrottsförbundet använder sig av dessa uppgifter för sina utskick. Steg för hur du lägger upp
medlemmarna i IdrottOnline hittar du under länken

Kansliets bemanning
Kansliet kommer hålla stängt under vecka 52 och vecka 1. Det är alltså extra viktigt att vara ute i god
tid om ni har några frågor eller behöver aktivera licenser med mera. kansli@svenskboule.se kommer
att läsas sporadiskt under perioden.
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