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Å ret som gå tt… 

Det har varit ett intensivt år. Jag läser igenom de brev som jag skrivit och inser att det hänt en hel 
del;  
Vi tackade av den gamla styrelsen och en i många delar ny trädde in. 
Nya mål för VFK togs fram och preciserades. 
Jim Thuresson Thuresson var på besök och inspirerade oss kring hans syn på ledarskap. 
Per Andersson och Sofie Flink var nominerade på Västerås idrottsgala och Sofie även på 
friidrottsgalan. 
Vi kraftsamlade och röjde och städade hallen. 
Ekonomin har balanserats. 
VFK riktlinjer arbetades om 
Apalby fick en omklädningsbod. 
Besked om nu utomhusarena till 2021. 
Westinghouse ska få ett golvlyft. 
Antalet cykelparkeringar har mer än tredubblats. 
Många fina prestationer från våra aktiva både utomhus och inomhus. 
 
Inför nästa verksamhetsår fortsätter utmaningarna och vi har våra mål som ledstjärna 
-->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 du är välkommen och det är roligt att vara med i! 
 
För att nå dessa övergripandemål fortsätter vi att jobba med våra tidsatta mål 
2022 ska vi ha förutsättningarna för att ha fler aktiva på hög nationell och internationell nivå 
2020 ska vi ha utvecklat våra arrangemang till nya nivåer 
2018 ska bemanningen av det framtida kansliet vara klart 
Detta leder mig in på att vår duktiga klubbdirektör Per Tunander ska gå i pension. Nu söker vi hans 
efterträdare. Är det du? Är du intresserad skicka din ansökan till 
ordforande.vasterasfriidrott@gmail.com 
 
 
Viktiga datum 
22 mars Årsmöte 
14-15 april Quicknetspelen 
31 maj Vårruset Västerås 
14 juni Stadsloppet 
28-29 juli Gurkspelen 
29 augusti Blodomloppet 
 
 
 

Tack för detta verksamhetsår, nu tar vi nya tag inför det kommande! 

Patrizia Strandman, ordförande VFK styrelse 
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