
Styrelsen informerar 2020-09-10 

Ny styrelse och huvudträ näre! 

Digitalt årsmöte och ny styrelse 
Föreningens årsmöte hölls 6 juni via Microsoft Teams. Det fungerade mycket bra. Som vanligt är det 
väldigt få medlemmar som deltar på föreningens årsmöte. Det är medlemmarna som bestämmer 
över föreningen via årsmötet. Det är där man kan påverka och ha synpunkter på föreningens 
verksamhet. 
 

Årsmötet valde en ny styrelse. Styrelsen har konstituerat sig enligt följande: 
 

Per Andersson, ordförande, omval 1 år 
Tomas Blomqvist, vice ordförande, 1 år kvar 
Håkan Åberg, kassör, 1 år kvar 
Henrik Smidskog, sekreterare, 1 år kvar 
Linda Wiklund, ledamot, nyval 2 år 
Daniel Berr, ledamot, nyval 2 år 
Lovisa Ulegård, ledamot aktivas representant, nyval 2 år 
Kent Östman, adjungerad ledamot, ansvarig för försäljning/sponsring 
 
Årsmötet beslutade att höja medlemsavgiften 2021 till 500 kr, familjemedlemskap 1000 kr. 

Ny huvudtränare 
Håkan Setthammar har slutat sin anställning. Vi kan inte nog tacka Håkan för ett fantastiskt arbete 
och engagemang i klubben. Håkan är kvar som tränare i klubben. 
 
Vi har rekryterat ny huvudtränare - Felix Siljebäck Larsen! 

 
 
Felix har de senaste 5 åren varit huvudtränare i IF Göta Karlstad. Han har även landslagsuppdrag hos 
Friidrottsförbundet som han kommer att fortsätta med. Felix kommer från Västerås och känner väl 
till sin moderklubb. Han startade sin anställning 1 september 2020. 
 

Ekonomi 
Vår största intäktskälla är arrangemangen som vi genomför. Vi tappar ca 3 miljoner i intäkter under 
2020 på grund av Covid-19. Styrelsen har därför vidtagit ett antal åtgärder och vi räknar med att 
ekonomin ska vara i balans även efter 2020, mycket tack vare de stöd som ges till idrotten. Självklart 
har vi varit tvungna att hålla i alla kostnader som vi kan påverka. 



SM-pokalen 
Vi ligger på 11:e plats efter SM, JSM och USM. Vi är riktigt starka på junior- och ungdomssidan. Det 
återstår Stafett-SM och Terräng-SM innan vi kan summera 2020. Vi närmar oss vår målsättning att bli 
en topp 10 klubb i Sverige! 

Ny klädkollektion 
På grund av Corona har det nya avtalet med Craft och Stadium dragit ut på tiden.  
Vi beräknar att vi kan öppna upp för beställningar i november. Det blir en kollektion för 
tävlingskläder och en lite billigare för träningskläder. Craft kan beställas löpande under året med ca 2 
veckors leveranstid. Mer info kommer från kansliet när allt är klart. Det går bra att fortsätta använda 
kläderna från Trimtex. 

Arenor 
Nya friidrottsarenan på Rocklundaområdet beräknas stå klar våren 2023. Utgrävningar för arkeologi 
kommer sannolikt att startas under hösten 2020. Friidrottsytorna ser riktigt bra ut. 
Arosvallen ska leva kvar ytterligare två säsonger och behöver rustas/lagas en del. Vi håller på med en 
inventering som vi ska presentera för kommunen. 
Westinghouse Arena: Vårt nuvarande hyresavtal går ut 31/10 2022 och vi räknar med ytterligare tre 
års förlängning efter det. Nya polishuset med häkte ska byggas på tomten bredvid friidrottshallen 
och beräknas dra igång hösten 2021. Vår parkering kommer att försvinna och vi för diskussioner om 
parkeringssituationen med Västerås stad. 

LF Sommarkul och ny grupp 
Vi har under sommaren genomfört LF sommarkul på Arosvallen under hela lovet. Vi ser det som en 
stor fördel att kunna erbjuda våra aktiva ungdomar ett sommarjobb och samtidigt få fler barn att 
prova på friidrott. Att friidrotten är populär i Västerås visar den långa kö vi har för att börja. Vi har 
över 100 barn i kö och vi ska starta upp en ny 12-13 grupp under hösten. 

Träningar i hallen 
Vi har hyrt Arosvallen hela september och uppmanar träningsgrupperna att vara ute så länge det går. 
När vi går in i hallen har styrelsen beslutat att vi öppnar upp verksamheten igen, men med tydliga 
instruktioner om att Folkhälsomyndighetens rekommendationer följs och hur grupperna interagerar. 
Vi bevakar noga aktuella riktlinjer och följer de generella råd som finns. De kan ändras med kort 
varsel: 
-Den som är sjuk, även med milda symptom, ska inte träna. Stanna hemma två dagar efter 
tillfrisknande.  
-Testa dig vid symptom. 
-Byt om hemma före och efter aktiviteter. 
-Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande. 
-Torka av utrustning som används av flera efter varje persons användning. 
-Tvätta händerna ofta med tvål och vatten och använd handsprit som finns i hallen. 
-Föräldrar lämnar och hämtar utanför hallen. 
-Vi städar toaletter och ytor som många tar i regelbundet. 
-Riktlinjer och hallregler sätts upp vid entrén och i hallen 
 
 
Vi vill tacka alla våra aktiva, ledare och föräldrar för fortsatt tålamod och förståelse! 

Per Andersson, ordförande VFK styrelse 


