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Deltagare 

Jani Eriksson, Ordförande 

Markus Dahlberg, Sekreterare 
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Mikael Meinhardt 

Johan Silfvast 

Hanna Åkerblom 

Johan Ahlen 

Håkan Setthammar 

 

Kommentarer från föregående protokoll 

- Arosvallen är bokad september ut, och uppmaningen är att vara ute så länge det går. 

 

Information från kansliet 

- Ny huvudtränare, Felix Siljebäck Larsen blir ny huvudtränare efter Håkan. 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. Felix började sin anställning 1 sep 2020. 

- Fortfarande permitteringar året ut vilket innebär att kansliet och vaktmästare 

kommer att jobba halvtid, Felix kommer att jobba heltid. 

- När vi går in i hallen har styrelsen beslutat att vi öppnar upp verksamheten igen, 

Vi kan nu vara fler än 50 personer i hallen men med tydliga instruktioner om att 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer följs och hur grupperna interagerar. 

Klubben 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. 

- Vad det gäller halltider skickas önskemål om tider till Felix via mail: 

felix@vasterasfriidrott.se  
- På grund av Corona har det nya avtalet med Craft och Stadium dragit ut på tiden. Klubben 

beräknar att kunna öppna upp för beställningar i november. Tanken är att kläder kommer att 
kunna testas på Stadium Erikslund, Stadium kommer att kunna hålla med storlekar och 
modeller på plats 

- Felix och Henrik skall kolla upp möjligheterna till nya ledarkläder. 
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Kölistan 

- Många barn fortfarande på listan. Det kommer troligtvis startas en eller två nya 

12/13-grupp. 

- Felix och kansliet har flyttat över kölistan till ”Google docs”, vilken alla ledare skall 

kunna nå via länken: 

 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nA18QSwLmKPwPsXSS_eAzmLqfoJq8WpGK9jKDk

SAH68/edit?usp=sharing 

 

Dokumentet är publikt och hålls uppdaterat tillsammans. För att kunna editera 

dokumentet behöver man skapa eller använda sitt befintliga Google konto.    

Några förhållningsregler runt listan: 

1. Ledare hjälper kansliet med att hålla listan uppdaterad. 

2. När någon erbjudits plats i en grupp skriv vilket datum "Inbjudan skickats" 

samt notera i kolumnen "Grupp" vilken grupp som erbjudit platsen. 

3. Markera med "X" om/när den aktive valt att bli medlem, så flyttar 

KANSLIET över dem till medlemsregistret. 

4. Ledare uppdatera ”laget.se” med nya medlemmar. 

5. Det är bara kansliet som ta bort namn från listan. 

 

Utbildningar 

- Felix återkommer med tider och upplägg runt ”veckans gren”, ambitionen är att 

fortsätta som tidigare och rulla runt på de olika grenarna. 

- Inbjudningar till utbildningar för ledare till barn 7–10 år samt 10–12 år har gått ut i 

slutet av augusti. Västerås FK står för avgiften. 

o 7–10 år äger rum:  26–27/9 i Västerås. 

Anmälningslänk:  https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/ind

ex/1415397 

 

o 10–12 år äger rum: 10–11/10 och 24–25/10 i Västerås. 

Anmälningslänk: https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/inde

x/1415410 

 

- Det finns även ett önskemål att kunna gå 12–14 års utbildning. Felix skulle se om det 

går att ordna. 

 

Kommande arrangemang 

- VFK fick beröm för bra arrangemang runt Veteran-SM i mångkamp 13/9.  

- Inga kommande arrangemang 

 

Material 

- Inomhussläggor 1-2kg ska beställas, Felix kollar.  

- Frågan dök upp om det fanns några hopplådor på Arosvallen, enligt Håkan skall dess 

ligga i anslutning till/under höjdhoppsmattorna.    
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Kommande tävlingar 

- VF-cupen:  kommer dra igång med start 15:e november 

Förslag att köra som vi gjort tidigare men att den sammanlagda poängen inte räknas 

för barnen som är 10 år och yngre, istället får alla medalj om man under cupen varit 

med på fler än 5 grenar. 

För att sprida ut starterna under dagen så förskjuts inskrivning och anmälan mellan 

åldersgrupperna: 

 

 < 10/11 grupper och yngre 

o Inskrivning: 08:30 

o Första start: 09:00 

> 08/09 grupper och äldre 

o Inskrivning: 10:30 

o Första start: 11:00 

 

Datum:   

Månad Datum 

November 15:e (Söndag) 

December 12:e (Lördag) 

Januari 17:e (Söndag) 

Februari 20:e (Lördag) 

Mars 14:e (Söndag) 

Mars 27:e (Lördag)                                  (Notering, 2st tillfällen i Mars) 

  

- Grupp 08/09:1 ansvarar för att skriva och skicka ut inbjudan till VF-Cupen. 

 

 

 

Övriga frågor 

-  

 

  



Nästa möte 

Måndag 12/10 kl 19:00, i hallen 

Ordförande: 12/13:1 

Sekreterare: 12/13:2 

 

Månad Sekreterare Ordförande (ansvarig för kallelse 1v innan möte) 

Januari   

Februari   

Mars 08/09:4 10/11:2 

April 10/11:1 08/09:4 

Maj 10/11:2 10/11:1 

Juni 10/11:3 10/11:2 

Juli Inställt Inställt 

Augusti 10/11:4 10/11:3 

September 12/13:1 10/11:4 

Oktober 12/13:2 12/13:1 

November 12/13:3 12/13:2 

December 08/09:1 12/13:3 

 

 

Årshjul 

Januari:  Gemensam tävlingsresa, Svealands inomhus 

Februari:  Träningsläger, VF terrängen 

Mars:  Utomhusstafetter, Träningstider utomhus 

April:  Tävlingsplanering sommar 

Maj:  Utvärdering inomhussäsong, Gemensam tävlingsresa utomhus 

Juni:  Inget fokusområde 

Augusti:  Nya grupper hösten, Gruppöverskridande träning 

September:  VF-cupen, Utvärdering utomhussäsongen 

Oktober:  Avtackning för grupper 

November:  Årsplanering och ansvarsfördelning kommande år, uppdatera ansvariga för 

tränarmöten 

December:  Nya grupper vår 

 


