Styrelsen informerar 2017‐09‐05

Vi jobbar på !
Nu känner vi att vi riktigt är på gång. Vi har satt bollar i rullning och vi börjar se att resultaten närmar
sig… Lite kan ni se nedan och mer kommer i kommande nyhetsbrev.
Fokus ordning‐och‐reda:
En viktig sak för att ha ordning och reda i en förening är att det även visuellt är ordning och reda. Den
21 oktober kl 9‐13 vill vi att aktiva, föräldrar, tränare och ledare kavlar upp ärmarna och tar på
grovhandskarna så att vi kan röja, städa, slänga, putsa oh fejja i vår fina hall så att den blir ännu
finare. Är vi många går det snabbt! Och det blir kul! När det sen är rent och städat kommer vi att göra
en insats med att snygga till hallen. Rätt sak på rätt plats. Vi ska mötas av en hall som speglar det vi
vill att klubben ska förmedla.
Ordning och reda handlar även om att ha en sund ekonomi. Som det är just nu har vi mindre intäkter
än vad vi haft historiskt sett. Detta beror bland annat på svikande delagarantal på våra arrangemang.
Detta är inte unikt för VFK eller Västerås men en trend vi behöver vända för klubbens och Västerås
skull.
Fokus trivsel‐och‐trygghet:
Vi tittar nu å att förändra, eller snarare komplettera, kiosken utbud så att vi kan erbjuda mer
hälsosamma alternativ framöver. Bra energi för dig som idrottar helt enkelt.
Fokus hall‐och‐arena:
Apalby – Vi har span på en bod nu… Förhoppningsvis går det i lås och boden är snart på plats.
Arosvallen – Dialogen med Västerås stad fortgår kring vilka insatser som ska göras på Arosvallen till
nästa utomhussäsong.
Westinghousearena – Dialogen med Västerås stad fortgår angående investeringar. Vi är inte i hamn
ännu, men vi avancerar. Vi tittar n u även på olika typer av värdeskåp som möjliggör för de som
tränar att låsa in t ex plånbok och mobiltelefon.

Och så slutligen några datum att lägga på minnet och boka in i kalendern:
30 september
Idrottens dag på Lögarängen
21 oktober
Klubbens årliga städdag
9 november
Idrottsgalan
3‐4 mars
Veteran SM i Westinghouse Arena

Och slutligen vill jag berömma för alla fina insatser på SM och finkampen!
Patrizia Strandman, ordförande VFK styrelse

