
Styrelsen informerar 2019-01-18 

Nytt Å r! Nya mö jligheter! 

2018 ligger bakom oss och 2019 som ett oskrivet blad. Det ska bli oerhört spännande att se vad en ny 

kansliuppsättning kan göra. Nytt friskt blod och ny energi…även om det även innebär att Pelle lämnar 

oss…och då känner jag att jag blir lite blöt i ögat. Fast han har lovat att finnas kvar som engagerad 

VSK-pensionär.  

Henrik Astfors är igång – han når ni på henrik@vasterasfriidrott.se. När Håkan Setthammar börjar når 

ni honom på setthammar@vasterasfriidrott.se  

Årsmöte 28 mars 
Datum för Årsmöte är bokat – 28 mars är datumet som ni ska viga åt att vara med och rösta fram en 

ny styrelse och vad den ska göra. Vill du komma ikontakt med valberedningen kontaktar du Peter 

Skoog, Patric Hjorth eller Tobias Ulegård. 

Enkät – gör vi rätt? 
2017 gjordes en enkät där ni fick svara på hur ni upplever att VFK fungerar och hur ni skulle vilja att 

det fungerar. Nu har vi fått chansen att göra en uppföljning i samarbetet med Föreningssmart. 

Föreningssmart är en utvecklingsmodell framtagen av Svensk Friidrott i samverkan med SISU 

Idrottsutbildarna. Frågorna i enkäten bygger på verksamhetsinriktningen "Svensk Friidrott - fler och 

bättre" samt Riksidrottsförbundets "Strategi 2025". Enkäten tar max 10 minuter att besvara och jag 

önskar du tar dig den tiden för det är ett superviktigt verktyg för att se om det vi gör leder oss rätt, 

enligt dig. Och det är vad du tycker som räknas!  

https://response.questback.com/isa/qbv.dll/ShowQuest?QuestID=5303974&sid=1RyDmixpJR 

2019 års arrangemang 
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. 

2-3 feb Distriktsmästerskap (IDM) 

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 ’Peters pokal’ eller ’Bilfirma ABs  

 supertävling’ eller ’Affärettans priscup’? 

11 maj Stadsloppet 

 Anmälan är öppen! Ny bansträckning! Happenings, fest och glam. 

 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 
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Finns årets eldsjäl eller årets ledare hos VFK? 
Passa på att ta chansen att nominera den ledaren som du tycker gör ett jobb utöver det vanliga till 

Västerås stads eldsjäls- och/eller ungdomsledarstipendium. Vem eller vilka är värda 10 000 kr för att 

kunna utveckla sig ännu mer som ledare? Vem är det som jobbat ideellt i flera år, som är engagerad 

och kunnig och som bor och är aktiv inom Västerås kommun. Ta chansen att nominera din 

favoritledare.  Sista dag är 31 januari.  

https://www.vasteras.se/nyheter/nyheter/2019-01-16-nominera-din-favoritledare-till-vasteras-

stads-stipendium.html 

 

Må gott! 
Patrizia Strandman, ordförande VFK styrelse 
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