GDPR
Som vi har informerat om tidigare så
har den nya dataskyddsförordningen
trätt i kraft den 25 maj.
RF har tagit fram en uppförandekod för
idrotten som vi alla uppmanas att följa.
Vi kommer löpande informera om
eventuella ändringar eller
förtydliganden som kommer.
Detta nyhetsbrev skickas till alla
föreningar och distrikt samt till de som
anmält prenumeration. Du kan som
tidigare när som helst avsäga dig vårt
nyhetsbrev.

Läs mer om idrottens
uppförandekod

SUL

UPP-slaget

Vår nya tävling
blev en succé och
den kommer
självklart tillbaka
till hösten.

Det är mycket
glädjande fullbokat i
årets UPP-slag!

Mer detaljerad
information
kommer både på
hemsidan och i
utskick till alla
föreningar och
distrikt.

Vilket det också blev
ganska snabbt, så
ni som missat att
anmäla er kan ställa
er på väntelista
genom att maila till
upp@swebowl.se

Bowlingmattan
Nu finns det ett 20-tal mattor runt
om i landet som ger oss en
möjlighet att visa upp sporten
bowling även utanför
bowlinghallen. Det arrangeras
många former av prova på
aktiviteter runt om i landet som vi
nu har möjlighet att vara med på.
Vi kommer t.ex. att delta på
Idrottens dag (4/7) under
Almedalsveckan i Visby.
SvBF har tre (3) mattor för
utlåning, även följande distrikt har
egen/egna mattor:
Bohuslän Dals BF
Dalarnas BF
Hälsinglands BF
Göteborgs BF
Norrbottens BF
Skånes BF
Småland Blekinge BF
Stockholms BF
Södermanlands BF
Västerbottens BF
Västmanlands BF
Upplands BF
Östergötlands BF
Mer info

Vem blir nästa ledarstipendiat?
Svenska Bowlingförbundets ledarstipendium delades ut för första gången förra året, och nu är
det dags att hitta stipendiat nummer 2 som kommer att få ta emot utmärkelsen på årsmötet
den 7 oktober 2018.
Svenska Bowlingförbundet har till ändamål att ge ekonomiskt bidrag till person som genom
sitt ledarskap bidragit till svensk bowlings utveckling. Personen som kan komma i fråga ska
vara organiserad medlem i förening som är registrerad i Svenska Bowlingförbundet.
Kvalificerad för stipendiet är ledare, som bidragit till att utveckla bowlingen på klubbnivå,
distriktsnivå eller riksnivå. Det kan gälla ledare för ungdomar, funktionsnedsatta eller
klubbledare i allmänhet, som utfört ett omfattande, ideellt ledarskap.
Ni inbjudes att skicka in förslag till kandidater till kansliet SENAST 15 AUGUSTI till
sbf@swebowl.se
Av anmälan ska framgå motivering till kandidaturen samt förslagsställarens namn.

Sommartider
Det är ju redan sommar i stora delar av
landet, men nu börjar den även infinna sig hos
oss på kansliet. Vi fortsätter att jobba, men
det blir lite mindre av allt under sommaren.
Seriekommittén har informerat om sin
arbetsgång under verksamhetsnyheter, och
kommer att göra det löpande.
Kansliet har öppet som vanligt fram till den 29
juni. Från 2/7 (vecka 27) till 3 augusti (vecka
32) har vi öppet tisdag - onsdag - torsdag 914. Måndagar och fredagar har vi stängt.
Vi önskar alla en riktigt skön sommar!

