
Styrelsen informerar 2020-04-03 

Viktig information! 

Extra informationsbrev från styrelsen med anledning av Covid-19. 

Restriktioner/förbud 

Vi följer noga restriktioner och förbud som presenteras av Folkhälsomyndigheten och Regeringen. 

Att minska risken för smittspridning är såklart det allra viktigaste men vi jobbar också för att kunna 

erbjuda fortsatt verksamhet i så stor utsträckning som möjligt helt enligt uppmaning från 

Folkhälsomyndigheten och RF. Vi agerar snabbt när det kommer nya restriktioner och vi vill tacka alla 

medlemmar för ett bra samarbete och förståelse för den här allvarliga och extraordinära situationen. 

Tillgången till Westinghouse Arena har minskat då vi ska hålla nere antalet personer till under 50 st 

samtidigt. För att undvika att ställa in träningar har vi därför fått tillgång till Arosvallen. Vissa 

träningspass går också utmärkt att lägga i ett av alla motionsspår som finns i Västerås. 

Personalen på kansliet är mycket noggranna med rengöring och sanitering av hallen. Bland annat 

rengörs alla ytor som kan ha tagits på med händer varje morgon. Vi uppmanar också alla som går in i 

gymmet att rengöra redskap både innan och efter man har använt det. 

Arrangemang 

Alla våra arrangemang påverkas och vi försöker hitta nya former att genomföra några av dem. 

Friidrottskul med Maxi Hälla är inställt. Vårruset är inställt. Mälarenergi Stadslopp är inställt men 

kommer att göras om till ett virtuellt lopp. Aimsoft Games ställs in. LF-Friidrottskul under sommaren 

begränsar antal deltagare per vecka. All uthyrning av hallen är stoppad. Vi vet i dagsläget inte om vi 

kan genomföra Gurkspelen och Blodomloppet i augusti. Vi hyr Arosvallen hela april för att kunna 

erbjuda träning utomhus. 

Årsmötet är flyttat. Ny tid och ev. annat format meddelas efter nästa styrelsemöte 4 maj. 

Tävlingar 2020? Idag vet vi inte om det blir några tävlingar under 2020. Alla stora mästerskap är 

flyttade ett år. Vi har ändå en förhoppning om att det blir en kortare tävlingssäsong augusti/ 

september och planerar för det. Vi ska försöka genomföra flera interna tävlingar under sommaren. 

En viktig aspekt är att undvika resor till andra ställen 

Ekonomi 

Vår största intäktskälla är arrangemangen som vi genomför. Vi tappar 1,5 – 2 miljoner i intäkter. 

Styrelsen har därför vidtagit ett antal åtgärder som vi hoppas att alla har förståelse för. 

From 6 april kommer kanslichef Henke och huvudtränare Håkan permitteras på 40%. De lägger upp 

sina dagar så det i princip alltid finns någon på plats. Under tiden de inte jobbar går det fortfarande 

bra att ringa och mejla. Det blir mindre jobb för båda när vi inte kan genomföra arrangemang eller 

tävlingar. 

Vi har skrivit ett brev till Fastighetskontoret och KIFF (Kultur-, Idrotts- och Fritidsförvaltningen) och 

begärt att hyran för Westinghouse Arena ska reduceras för resten av året. Vi väntar på svar. 



Vi har även kontaktat RF/Sisu för att begära stödpengar som är avsatta till idrottsrörelsen. 

Alla träningsstöd är frysta för tillfället. Kommer tävlingssäsongen igång och ekonomin tillåter det ska 

vi givetvis ge det vi kan. Merparten av träningsstödet ska gå till träningsläger och i år är alla 

träningsläger inställda. De som har inarbetade pengar får utnyttja det till nästa års träningsläger. 

Medlemsfakturor 

Under månadsskiftet februari/mars skickades fakturor om medlemskap och träningsavgift ut. De som 

är obetalda har fått påminnelsefaktura. Vi ber alla tränare och ansvariga för laget.se i respektive 

grupp vara noga med att dels plocka bort aktiva som inte längre är med samt meddelar kansliet på 

kansliet@vasterasfriidrott.se. Det är även viktigt att anmäla nya medlemmar till kansliet så att 

faktura kan skickas. 

 
Vi i styrelsen önskar alla en annorlunda men Glad Påsk! Håll er friska och träna utomhus! 

Per Andersson, ordförande VFK styrelse 
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