
Styrelsen informerar 2020-03-06 

Ett spä nnände 2020! 

Nyhetsbrevet Styrelsen Informerar kommer att publiceras 4-6 gånger per år från 2020. 

Arenor  

Arbetet med den nya utomhusarenan på Rocklunda löper på och projektgruppen har regelbundna 
möten. Om allt går enligt plan ska den stå klar våren 2022. Apalby kastplan berörs direkt när det ska 
börja schaktas och vi tittar på alternativa lösningar för kastplanen under byggtiden. Förhoppningsvis 
kan vi få den på rätt ställe direkt i anslutning till den nya arenan.  
 

Westinghouse Arena kommer att beröras när det nya polishuset ska byggas där Friskis & Svettis idag 
ligger. Vår parkering försvinner och det kommer att bli en ny parkering bakom hallen. Polishuset 
beräknas vara klart 2023 - 2024. Vårt hyresavtal löper fram till 31 oktober 2022. Vi vet i dagsläget 
inte om eller när det blir en ny inomhushall men styrelsen bevakar det och har en bra dialog med 
Västerås Stad. 
 

SM-tävlingar 

Vi har som målsättning att arrangera en SM-tävling varje år. Vi har fått förfrågan och planerar att 
söka stora SM i augusti 2023 på vår nya arena samtidigt som Västerås söker SM-veckan. 
 
Vår målsättning att vara en topp 10-klubb i Sverige 2022 står fast. Inomhussäsongen har börjat bra 
med många fina prestationer och medaljer. Efter ISM och IJSM ligger vi på 10:e plats!  
 

Nytt klädmärke 

Vi har klart med nytt klädmärke. Det blir Craft i samarbete med Stadium. Det kommer att bli en 
lansering på Stadium där vi bjuder in alla medlemmar. Styrelsen har beslutat att alla som kvalar in till 
en SM-tävling utomhus ska få en uppsättning Craft tävlingskläder. För övriga går det bra att använda 
befintliga VFK-kläder på tävlingar. 
 

Utdrag från belastningsregistret 

Alla tränare och ledare som har kontakt med barn och ungdomar upp till 18 år måste uppvisa ett 
begränsat registerutdrag från polisen. De som inte visat det får inte längre vara med på träningar. Vi 
saknar ca 10 st registerutdrag och berörda ledare och grupper har fått information från kansliet.  
Nya ledare har två månader på sig att uppvisa registerutdraget. 
 

Coronaviruset 

Vi har anslutit oss till de försiktighetsåtgärder som RF Riksidrottsförbundet vidtagit. 
Läs mer i länken: https://www.vasterasfriidrott.se/l/med-anledning-av-coronaviruset/ 
 

Medlemsfakturor och ny kontroll 

Påminnelser är på väg ut till de som ännu inte har betalat sina medlemsfakturor.  
Vi kommer att ha en ny medlemskontroll i hallen i slutet av mars. 
 

https://www.vasterasfriidrott.se/l/med-anledning-av-coronaviruset/


Årsmöte 26 mars 

Torsdag 26 mars kl 18.30 är det årsmöte i Westinghouse Arena.  
Föreningen finns till för medlemmarna och det är medlemmarna som bestämmer i föreningen. 
Vi hoppas att många av våra medlemmar visar intresse och kommer på årsmötet. 
 

Kommande arrangemang  

Till följande arrangemang behöver vi funktionärshjälp. 
 
3 Maj Aimsoft Games 
13 Maj  Vårruset 
13 Juni  Mälarenergi Stadslopp 
27 Juni Veterans-SM Mångkamp 
1-2 Augusti Westinghouse Gurkspel 
24 Augusti Blodomloppet 
 

Anmäl dig till Mälarenergi Stadslopp redan nu – medlemmar springer gratis!  

Skicka Din anmälan till henrik@vasterasfriidrott.se 

 Per Andersson, ordförande VFK styrelse 
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