Nyhetsbrev 29 november 2021
Viktiga datum
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
15 januari – Motioner ska senast vara SBF tillhanda.
15 januari – Sista ansökningsdatum förtjänsttecken
15 januari – Sista ansökningsdatum Nisse Warbergs minnesfond
31 mars – Sista betalningsdag årsavgiften 2022.
23–24 april – Förbundsmöte i Jönköping.

Personalförändringar
Tommy Gustafsson är sedan 1 november tf GS på 75% till och med 30 april 2022. Tommy går att nå
via 08-699 64 61 eller tommy.gustafsson@svenskboule.se. Från 1 november är även Mattias Thorell
anställd på Svenska Bouleförbundet. Hans tjänst är på 25% och är en projektanställning som
evenemangsansvarig till och med 31 oktober 2022. I samband med att Mattias anställdes så avgick han
också som ledamot i förbundsstyrelsen. Mattias når ni främst på måndagar via 070-878 04 29 eller
mattias.thorell@svenskboule.se. Vi önskar Anders Wiiand lycka till på sitt nya jobb och hälsar
Tommy och Mattias välkomna! Kanslipersonalens kontaktinformation hittar ni på svenskboule.se.

Förnya licenser
Hög tid 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.

Utmärkelser
15 januari är sista datum att ansöka om förtjänsttecken till era fantastiska ideella ledare. 15 januari är
även sista ansökningsdatum till Nisse Warbergs minnesstipendium. Nisse Warbergs minnesstipendium
är avsett för personer som "i det tysta" gör stora ideella insatser för sin förening eller för svensk
bouleverksamhet i ett större perspektiv.

Förbundsmötet 2022
15 januari ska motioner till förbundsmötet vara kansliet tillhanda med godkända underskrifter och
godkänt protokoll. Det vill säga om ni skickar digitalt så går det bra att skicka 15 januari men om ni
ska posta så behöver ni skicka några dagar före 15 januari. Imorgon, 30 november, kommer
information från valberedningen att publiceras på svenskboule.se.

Hur gick det för våra landslag i VM i Spanien?
* Bragden i Santa Susanna
* Damernas och juniorernas VM – så gick det
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