
 
 

Utskick till alla klubbar från SBFs styrelse gällande 
årmöte 2021-01-23 på Backagården. 
 
SBFs styrelse måste tyvärr inställa vårt traditionella 
mötesförfarande utifrån gällande covid-19 restriktioner. 
 
• Styrelsen ser ingen möjlighet att avhålla årsmötet som 

det var tänkt, 2021-01-23 på Backagården. Detta pga den 
rådande pandemin och de restriktioner som har kommit 
från FHM och regeringen. 

• Styrelsen har därför tagit beslut om att alla klubbar får 
ett utskick gällande årsmötesförhandlingar där allt ska 
genomgås, besvaras och skickas tillbaka till SBFs styrelse 
skriftligt eller via mail till sekreteraren. 

• Samtliga svar ska vara inkomna till SBFs styrelse 
senast fredagen den 22 januari. Svar efter denna 
datum tas inte med i sammanställningen. OBS! Ev. 
frågor ska vara inkomna till styrelsen senast 
onsdagen den 13e januari skriftligt eller via mail. 
Detta för att påskynda processen. 

• SBFs styrelse sammanställer dessa svar som sedan 
skickas ut till samtliga klubbar och enskilda medlemmar. 
Det förs även in på SBFs hemsida för påseende. 

• Styrelsen ska redovisa sammanställningen senast 
fredagen den 29 januari via utskick och på hemsidan. 

• Vi hoppas på detta sätt eliminera alla de risker för smitta 
som finns med ett mötesförfarande. 
 



• Dock kommer den planerade auktionen att genomföras 
som planerat men endast on-line (mer info. se SBF 
hemsidan). Alla våra Vercammen-duvor, 18st, 
kommer därför att vara tillgängliga för alla som vill 
vara med och bjuda. Gå in på hemsidan och läs 
igenom stamtavlor, se på dessa fantastiska ungdjur 
på video.  
Detta är en stor ära för oss i SBF att kunna arrangera 
duvor till auktion från en av duvsportens stora 
Champions. 
Ett stort tack riktar vi därför till Darek Bieniek, som 
via sitt kontaktnät gjort detta möjligt för oss. TACK!! 

 
Slutligen hoppas vi från styrelsens sida att alla får vara friska 
så att vi kan se fram emot nya spännande tävlingar 2021. 
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