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Rapport från styrelsen 

Årsmötet valde ny styrelse på årsmötet 31 mars och har konstituerat sig enligt följande: 
 
Per Andersson  ordförande, omval 1 år 
Henrik Smidskog vice ordförande och sekreterare, 1 år kvar 
Håkan Åberg  kassör och ekonomiansvarig, 1 år kvar 
Håkan Setthammar ansvarig junior-, senior- och veteranverksamheten, 1 år kvar 
Linda Wiklund  ansvarig barn-, ungdom- och paraverksamheten, omval 2 år 
Frida Karlén  ansvarig barn-, ungdom- och paraverksamheten, nyval 2 år 
Lovisa Ulegård  aktivas representant, omval 2 år 
Kent Östman  adjungerad ledamot, ansvarig försäljning/sponsring 
 
 

Arenor 
Vi fortsätter arbetet med ny utomhus- och inomhusarena. Vi håller på att titta på alternativ plats till 
Rocklunda där det verkar vara låsta positioner mellan parterna. Vi har en förhoppning att hitta en bra 
lösning till hösten, tillsammans med kommunen. I den bästa av världar skulle då projekteringen 
komma i gång under 2023. 
 
Arosvallen ska rustas för att hålla ytterligare 5 år. Till hösten ska arbetet vara igång och ny 
banbeläggning ska vara klar till utomhussäsongen 2023. 
 
Nytt polishus och häkte: Arbetet ska starta hösten 2022. Det kommer att påverka vår verksamhet i 
Westinghouse Arena men vi ska kunna fortsätta som vanligt under byggtiden. Inget är ännu klart 
med parkeringarna, men vi fortsätter dialogen med kommunen för att hitta en bra och säker lösning 
för våra medlemmar. 
 

Ekonomin 

Vi har fortsatt en god ekonomi och bör landa på ett plusresultat även för 2022. 
 

Motionsloppen 

Vårruset genomfördes 31 maj och vi hade 1800 deltagare. Jämfört med 2019 innan pandemin är det 
en nedgång på ca 40%. Det är tyvärr en tydlig trend att motionsloppen i Sverige tappar 40 - 50%. 
11 juni är det Mälarenergi stadslopp och vi räknar med en liten nedgång från 2019. I augusti har vi 
vårt största motionslopp Blodomloppet och vi har en förhoppning att få 4 - 5000 deltagare.  
 

Omorganisation huvudtränare 

Styrelsen har beslutat att göra en omorganisation vilket innebär att vår huvudtränare Felix Siljebäck 
Larsen går ner på 50% från 13 juni 2022. Felix kommer att jobba nära våra aktiva och träningsgrupper 
och utveckla den idrottsliga verksamheten.  
 
För administrativa frågor ska ni kontakta kansliet via e-post kansliet@vasterasfriidrott.se eller telefon 
021 – 13 59 60 (mån – fre 10.00 – 15.00). Kansliet med Lollo och Henke ser till att du får svar. (Gäller 
även frågor till Felix). 
 
Efter sommaren har vi för avsikt att anställa en resurs på kansliet på 50%. Arbetsbeskrivning kommer 
att tas fram och tjänsten utannonseras.  
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OCR 

Vi har nu en ny grupp med inriktning mot OCR – Obstacle Course Racing. 
Det är ”gamla” 04–05-gruppen som nu byter inriktning till hinderbanelöpning som är en ny form av 
löpning som stormar fram i hela världen. Träningen passar till de som vill ha en sportgren som har 
inslag av löpning och crossfit. Läs mer här www.friidrott.se/varfriidrott/OCR 
 
Gruppen är öppen från 16 år. Är du nyfiken och vill veta mer kan du kontakta kansliet eller  
Jennie Lång jennierlang@gmail.com  
 

Hemsidan 

Du besöker väl vasterasfriidrott.se regelbundet?  
Hemsidan uppdateras ofta och är viktig för att nå ut med information till alla medlemmar. 
 
 

Kommande tävlingar och arrangemang 

11 juni – Mälarenergi stadslopp 

23 – 24 juli – Mångkamps-SM 

29 – 31 juli – Westinghouse Gurkspel 50 ÅR 

25 augusti – Blodomloppet 

 

 

Trevlig sommar önskar hela styrelsen! 
 

Per Andersson, ordförande VFK styrelse 
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