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Viktiga datum 
Grundomgångarna i Landslagskval Veteran avgörs 18 eller 19 mars, finalspelet 1–2 april 
31 mars – sista betalningsdatum årsavgiften 2023 
15–16 april – Förbundsmöte i Kalmar 
29–30 april – Ungdomstouren del 2 
30 april - Projektstöd Barn och ungdomsidrotten 
 

Årsavgiften 2023 och adressregister 
Årsavgiften till Svenska Bouleförbundet är 1 500 kr och ska vara inbetald senast 31 mars till Bankgiro 
5722–9825. Fakturor skickas i dagarna ut till de föreningar som ej har betalt. Fakturorna skickas via 
e-post till den adress som föreningen har uppgett som kontaktadress i Idrottonline. Får ni fakturan till 
fel adress uppdatera då er Idrottonline-sida och meddela oss att det är ändrat. 
 

Stadgar 
Vi får just nu ganska många frågor om rättigheter och skyldigheter i en förening. Tänk på att det är 
föreningens stadgar som styr många av dessa frågor så det är viktigt att föreningen har koll på 
dem. Om föreningen beslutar om stadgeändringar på årsmötet ska dessa mejlas till SBF för 
godkännande, kansli@svenskboule.se. 
 

65+  

Svenska Bouleförbundet gör en allmän kartläggning om hur trygga idrottsmiljöer ser ut i 
Boulesverige för målgruppen 65+. Du svarar som medlem, tar uppemot 5–10 min.  
Du hittar formuläret här. 
 

Information från tävlingskommittén 

Nu är allt klart beträffande årets seriespel, och det blir gemensam spelplats för alla förbundsserier 
utom division 2 veteran, läs mer om det här och här. Fakturor på anmälningsavgiften kommer 
skickas ut i mars till klubbens e-postadress. Tävlingskommittén jobbar för tillfället med att tillsätta 
arrangörer för division 2 veteran, och det kommer meddelas så fort det är klart. 

Landslagskvalet närmar sig med stormsteg, ta del av lottning, inbjudningar och mycket mer 
här.  
 

Projektstöd Barn och ungdomsidrotten  
Syfte med projektstödet är att skapa förutsättningar för idrottsföreningar att utveckla sin barn- och 
ungdomsidrott. Målsättningen är en idrottsrörelse för fler där det vanligare att stanna, oavsett 
förutsättningar och ambition med sitt idrottande. Målgruppen är barn och ungdomar mellan 7–25 
år. Sökbara områden är: Uppstart av rekrytering, trygga och hållbara utvecklingsmiljöer och 
utbildning via förbundet. Projektstödet söks i IdrottOnline via Idrottsmedel och sista 
ansökningsdagen är 30 april.  
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Ungdomstouren  
Den 18–19/2 spelades 2023 års upplaga av ungdomstouren i årets första deltävling i Åstorp. Läs mer 
här. Om du som ungdom vill spela andra deltävlingen den 29–30/4 hör av dig till 
ungdomskommitten@svenskboule.se. 
 
Information från SM-kommittén 

Nu har SM-kommittén spikat både inbjudan och program för veckan, anmälan öppnar 1 maj. Det har 
också blivit en lite ändring gällande spelplatsen, Elevatorkajen blir ingen spelplats, utan vi har i stället 
valt parkeringsplatsen Ölandskajen, i övrigt blir det som tänkt med Stortorget, Larmtorget, Storgatan 
och Norra Långgatan. En uppdaterad karta finns att se  
Det finns fortfarande gott om hotellerbjudanden, och nu även med Stadshotellet som ligger på 
Stortorget, ett perfekt boende med utsikt över centercourten.  
På www.boulemasterskap.se finner ni all information, och tveka inte på att kontakta Mattias Thorell 
för frågor. Mattias.Thorell@Svenskboule.se eller 0708–780 429. 
 

Möjligt söka återstartsstöd igen 
Nu är det möjligt för föreningen att söka stöd inom ramen för återstartsstödet igen. Bland annat kan 
man söka stöd för att kunna låta medlemmar gå en domar-, tränar- eller ledarutbildning. Dessutom 
finns det nu sökbara stöd för de som kommer att delta på någon av de aktiviteter som genomförs 
som en del av förbundets damsatsning. Ansök via Idrottsmedel https://login.idrottonline.se/ 
  

Tips! 
• Ledarskap i samverkan 
• Rabatter och förmåner 
• Sök Elitidrottsstipendium 
• Hjälp med idrottens redovisning 
• Trygg och inkluderande idrott 
• Krav på registerutdrag 

 

7–8 mars 
Personalen har planeringsdagar 7–8 mars så räkna med att det kan vara svårt att nå oss via telefon 
och mejlen avläses endast sporadiskt. 

 
Prenumerant 
Vill du eller någon annan prenumerera på detta nyhetsbrev? Skicka namn och e-postadress till 
kansli@svenskboule.se och uppge prenumerant nyhetsbrev i ämnesraden. 
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