
Styrelsen informerar nr 2 2022-09-16 

Rapport från styrelsen 

Omorganisation på kansliet 
Styrelsen har beslutat att göra en omorganisation på kansliet. 
Tjänsten som huvudtränare försvinner och en sportchef ska anställas. 
 
Vi vill tacka Felix Siljebäck Larsen för hans tid som anställd huvudtränare. Felix är väldigt omtyckt av 
oss alla i klubben och vi både hoppas och tror att vi även fortsättningsvis får se honom som tränare i 
hallen och på Arosvallen. Han utbildar sig till massageterapeut och vi ska diskutera ett framtida 
samarbete. Felix slutar sin tjänst den 9:e oktober. 
 
Henrik Astfors tar över Felix administrativa arbetsuppgifter och tar ansvar för alla kontakter med 
tränare och aktiva. Henke kommer att kontakta och träffa alla elitaktiva som är aktuella för kontrakt. 
 
För att stötta Henke behöver vi hjälp på kansliet så snart som möjligt. 
 

Vi söker Dig som vill jobba 50% på kansliet. 
Tidsbegränsad anställning på 3 månader, som ev. kan förlängas. 
Skicka ansökan till Henke senast 30 september henrik@vasterasfriidrott.se 
För frågor om tjänsten kontaktar du Henke via e-post eller telefon 070-2810757. 
 

Workshop med styrelsen 25 september 
Hela styrelsen träffas 25 september för en heldags workshop där vi ska bestämma vår vision och våra 
mål för de kommande åren. Rapport kommer efter mötet. 
 

Föreningssmart 2.0 

Under hösten kommer vi att genomföra Föreningssmart 2.0. Det är en föreningsenkät där alla aktiva, 
tränare, föräldrar, styrelse och funktionärer får möjlighet att sätta betyg på föreningen. Vi har 
genomfört enkäten vid två tillfällen tidigare. Vi uppmanar alla att svara på enkäten. Det är ett otroligt 
bra underlag för styrelsens framtida arbete. 
 

Parkeringar Westinghouse Arena 
Under hösten startar förberedelser inför bygget av nya polishuset. Det är markarbeten som påverkar 
vår parkering. Vi har träffat fastighetskontoret och Mälarporten och har snart klart med nya 
parkeringar på baksidan av Westinghouse Arena. Vi planerar en tillfällig entré med direkt ingång från 
parkeringen. Mer info kommer. 
 

 

Vi kommer att starta flera nya grupper under hösten och tömma kön på över 400 barn och 
ungdomar. Alla ska få inbjudan till någon grupp. Intresset för friidrott i Västerås bara ökar! 
 

Per Andersson, ordförande VFK styrelse 
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