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De nominerade a r… 

Snart är det Västerås Idrottsgala och VFK är nominerade! Vi är nominerade för bästa arrangemang 

(terräng SM) samt i kategoring ungdomsledare (Per Andersson). Eventuellt kommer galan att ha ett 

fokus på jämställd idrott – och om det blir så kommer klubben att få en framträdande roll – vi håller 

tummarna för detta och våra nomineringar! Dessutom har vi vår alldeles egen Sofie som kommer att 

uppmärksammas för sitt SM-guld. 

Nu börjar styrelsens arbete bära frukt och vi kan berätta vad som faktiskt händer och inte bara vad vi 

vill ska hända. 

Fokus ordning-och-reda:  

Städ och röjdagen 22 oktober närmar sig. Vi önskar att så många som möjligt kan sätta av några 

timmar på att röja, städa, slänga, putsa och fejja i vår fina hall så att den blir ännu finare. När det sen 

är rent och städat kommer vi att göra en insats med att snygga till hallen. Evelina, som är tillbaka från 

sin föräldraledighet, har fått i uppdrag att föreslå och genomföra förändringar som lyfter hallen rent 

utseendemässigt. 

Ordning och reda handlar även om att ha en sund ekonomi. 2016 hade vi ett minusresultat och 

detsamma kommer att gälla för 2017. Styrelsen jobbar nu hårt för att se hur vi kan öka intäkterna 

och minska kostnaderna.  

Vi har ett betydande tapp i deltagandet på våra arrangemang. Vi behöver utveckla arrangemangen 

för att locka fler och få ut mer av de resurser vi lägger ner. En idé vi kommer jobba på tillsammans 

med Västerås orienteringsklubb, Västerås löparklubb och Westeros Trail Running Society är ”Västerås 

lopp-cup”. Har du idéer kring detta eller annat som kan utveckla våra arrangemang? Vill du vara med 

och bidra? Kontakta Kanslichef och arrangemangsansvarig Per Tunander på 

arrangemang@vasterasfriidrott.se  

Fokus trivsel-och-trygghet:  

Trygghet innebär att veta vad som händer i klubben. Styrelsen bjuder därför in ledare, tränare och 

äldre aktiva till ett informations- och inspirationsmöte 23 oktober. Inbjudan ska ha gått ut till er via 

mail. Efter mötet kommer informationen även att sammanfattas i ett extra ”styrelsen informerar” så 

att alla kan ta del av informationen. 

Utbudet i kiosken kommer nu att genomgå en liten transformation – energidryckerna försvinner och 

utbudet kompletteras med mer nyttiga alternativ. Har du förändringsförslag som du går och bär inom 

dig? Tveka inte att kontakta Joakim Larsson eller Anna-Karin Tingström. 

Styrelsen och kansliet undersöker nu möjligheter till olika utbildningsinsatser för att ge oss mer 

kunskap och fler verktyg – vore det till exempel inte roligt om Tregaro kunde komma och lära oss allt 

han kan… den 10:e mars till exempel… 

Fokus hall-och-arena:  

Apalby kommer inom kort att kompletteras med en bod för ombyte och förvaring. 

Kommunens planer för utveckling av Rocklunda fortgår och representanter från styrelse och kansli 

kommer att vara på en informationsträff 16 oktober där vi hoppas få veta mer kring planerna för en 
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ny arena. Visst vore det väl häftigt att 2021 få arrangera SM på vår nya utomhusarena? 

Har du funderingar kring insatserna i hallen, på Arosvallen eller exakt när boden kommer till Apalby 

kan du kontakta Peter Holmroos, sportchef@vasterasfriidrott.se 

 

Och så slutligen några datum att lägga på minnet och boka in i kalendern: 

22 oktober  Klubbens årliga städdag 

9 november  Idrottsgalan 

27-28 januari  Westinghouse Inlagda Gurkspel 

3-4 mars  Veteran SM i Westinghouse Arena 

10 mars  Tränar- och ledaraktivitet med fokus inspiration och utbildning (heldag) 

14-15/4  QuickNet Spelen 

31/5  Vårruset Västerås 

 

Har du förbättringsidéer som ligger och bränner? Tveka inte att höra av dig till undertecknad eller 

till Kanslichef Per Tunander. 

Patrizia Strandman, ordförande VFK styrelse 

patrizia.strandman@gmail.com 
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