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Stoppa pressarna! 

Nu är det ju sådär att jag knapp vet var jag ska börjar. Har så mycket att berätta att jag nästan 

spricker… så jag spar det bästa till sist. Och som en helt vanlig adventskalender så är det förbjudet att 

titta sist i brevet – du måste läsa från början…. 

Ekonomin är fortsatt stabil och vi kommer göra ett litet plusresultat 2018 (till skillnad från 

föregående år då det blev negativa resultat). Och trots många utmaningar inför 2019 arbetas nu en 

budget fram som är lika stabil som kassören är engagerad – med andra ord är det extremt noggranna 

siffror i små, små rutor med olika färger. På sista raden är det pluss! 

Nä jag kan inte hålla mig längre….Omorganisationen på kansliet är 

klar! I september kunde jag med stor glädje berätta att vi anställt 

Henrik Astfors som ny Kanslichef. Han börjar den 5 december och 

jobbar halvtid fram till sista januari då han går på 100 %. 

Den absolut största nyheten är 

ändå att det nu ä klart med 

huvudtränare. Jag är oerhört glad 

över att Håkan Setthammar valt 

att tacka ja till tjänsten. Håkan 

börjar tredje mars. Håkans 

främsta uppgift är att utveckla 

våra aktiva och ledare, 

Men det finns mer. Vi har möjlighet att genom samarbetet med 

arbetsförmedlingen ta in Efrem Brahne som resurs. Efrem kommer att 

hjälpa till att ta hand om vår hall 

Tyvärr innebär förändringen även att några inte längre kommer vara 

kvar på kansliet. Vi säger ”stort tack för många fina år och insatser” till 

Peter Holmroos. Och ett lika stort tacka till Evelina Lunner som gett av 

sin energi till många aktiva och ledare. 

 

 

 



Våran Pelle, våran Per Tunander går i pension. Han jobbar sin sista dag som Klubbdirektör den sista 

januari. Sen har Per lovat att komma som glad pensionär och ge oss av sin kärlek och energi när det 

vankas evenemang och arrangemang. Det är fritt fram för alla som vill lägga beundrarpost till honom 

uppe brevlådan utanför kansliet. 

 

Detta innebär att kansliet från och med mars kommer att bestå av; 

Henrik – Kanslichef 

Håkan – Huvudtränare 

Lars – Kanslist 

Robert – Vakmästare 

Lollo – Städ och kanslist 

Efrem – Städ och vaktmästeri

 

Under 2019 kommer VFK att arrangera en hel hoper med fina arrangemang. Boka redan nu in dig för 

att ta chansen att få uppleva dem från insidan. Att vara med och arrangera och vara funktionär är att 

få var med där det händer och suga åt sig av all energi och stämning som arrangemangen ger. 

19-20 januari Inlagda Gurkspelen 

9-10 mars Ungdoms SM (IUSM) 

6 april ”Sista chansen”  

 Här har du fortfarande chans att genom en lämplig slant köpa spelen och sätta ditt 

 namn på dem. Hur coolt vore det inte med ’Peter pokal’ eller ’Bilfirma ABs  

 supertävling’ eller ’Affärettans priscup’? 

11 maj Stadsloppet 

 Anmälan är öppen! Ny bansträckning! Se Västeråseliten göra upp i föreningskampen! 

 Var med och fightas om prispengar genom att komma etta, två eller trea på 10 km. 

3 juni Vårruset 

3-4 augusti  Westinghouse Gurkspel 

26 augusti Blodomloppet 

14-15 sep  Svealandsmästerskapen på Arosvallen 



Jag vill avsluta detta års Styrelsebrev genom att i brevform tyst sjunga en sång över året som gått. 

Tänk er den klassiska sången ”Januari börjar året, februari kommer näääääst…” 

 

Januari börjar året 

Februari ny arena 

Mars hemsida, april årsmöte 

Maj och juni GDPR 

Juli, augusti ååå september härligt medaljregn från SM 

I oktober å november å december nytt kansliii 

 

Stort tack alla härliga aktiva, ledare, tränare, 

funktionärer, föräldrar, kanslipersonal och 

styrelsemedlemmar, Ni är bäst! 

 
God Jul och Gott Nytt År!!!! 
Patrizia Strandman, ordförande VFK styrelse 

 


