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Stort tack och ma l i sikte 

Jag vill börja med att rikta ett allra varmaste TACK till alla er som vigde några timmar av er söndag  

den 22 oktober till att göra hjälteinsatser i friidrottshallen. Ni röjde och städade för glatta livet och 

gav oss en fantastisk grund att bygga vidare på – mot bästa möjliga friidrottshall! 

Under måndagskvällen den 23 oktober var det informations- och inspirationskväll. Alltså Jim 

Thuresson Thuresson, vilken kille! Jag känner mig enormt inspirerad och det tror jag ni alla som var 

där också blev. Jag gick därifrån med ett stort leende och bytte ut min vanliga hemkostfras ”Men vad 

i h*lv#te ska det vara så svårt att hänga upp jackan” till ett ”hej, vad duktiga ni är som lagt fram 

kläderna i hallen så att ni är förberedda inför morgondagen”. Jag hoppas också att ni känner att de 

mål som styrelsen satt upp för utvecklingen av Västerås friidrottsklubb är de rätta och att ni gör 

målen till era egna. Nedan presenteras målen så att även ni som inte hade möjlighet att var med på 

informationsträffen kan ta del av dem. 

 

Västerås friidrottsklubb är en inkluderande förening som lockar aktiva i alla åldrar! 
Västerås friidrottsklubb erbjuder en utvecklande miljö för befintliga och nya tränare/ledare! 
Västerås friidrottsklubb har utom- och inomhusarenor som vi är stolta över! 
Västerås friidrottsklubb har en ekonomi i balans som tillåter vårdande och utvecklande insatser! 
Västerås friidrottsklubb är en förening där och  att vara med i! du är välkommen tycker det är roligt
 
 

För att nå och kunna leva upp till dessa övergripande mål har styrelsen satt upp tre tidsatta mål med 

strategier; 

Framtidens kansli 
Kansliet har hösten 2018 den bemanning på plats som krävs för att klara kommande utmaningar.  

 Strategi: 
 Rekrytera ny Kanslichef efter Per Tunander som går i pension 
 Se över så att kansliet gör rätt saker på rätt sätt 
 Vårda det som är bra, sluta med det som är mindre bra, börja med det som krävs 

 
Arrangemang av hög kvalitet som lockar många deltagare 
Till hösten 2020 har vi tillsammans med andra föreningar i Västerås etablerat en lopp-cup, 
Stadsloppet har ett dubblerat deltagarantal, Blodomloppet har 5 000 startande, våra två 
inomhustävlingar har totalt 3 500 startaer samt att tävlingen på vår utomhusarena har 3 000 starter. 
Dessutom är Skol-DM ett återkommande arrangemang. 

 Strategi:  
 Arrangemangsansvarig med arrangörsgrupp 
 Arenor av god kvalitet (ny utomhusarena på plats) 
 Sponsoransvarig som kan dra in externa pengar till verksamheten 
 Större grenbredd på våra arena-arrangemang 
 Se över startavgifterna 

 



Västerås friidrottsklubb utvecklar aktiva som når en hög nationell nivå 
Västerås friidrotsklubb når hösten 2022 upp till minst 200 SM-poäng eller topp 10 i Sverige (idag 167 
poäng och 15:e plats) 

 Strategi:  
 Höjd kunskapsnivå hos tränarna för ungdom, junior och senior 
 Hålla samman och förbättra övergångarna från barn -> ungdom -> junior -> senior -> elit 

 

I kommande ”styrelsen informerar” kommer jag att utgå från målen ovan för att vi tillsammans ska 

kunna se att det vi gör leder mot de uppsatta målen. 

Har du funderingar kring målen, tveka inte att kontakta någon i styrelsen! 

 

Ha en fantastisk dag och kom ihåg att du är underbar! 

Patrizia Strandman, ordförande VFK styrelse 

patrizia.strandman@gmail.com 
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