Styrelsen informerar 2018-01-09

Nytt år, nyå möjligheter!
Nytt år. Nya möjligheter. Jag tycker alltid att det känns lite skönt med ett nytt år, inte för att
kalendern är tom och obokad men det känns lite lättare att ta nya tag. Föreningens verksamhetsår
följer däremot inte kalenderåret utan går från årsmöte till årsmöte. Årsmötet är för er som är
medlemmar, er som är aktiva i klubben, i första hand och som inte bara styr vilka som sitter i
styrelsen utan även har chansen att lämna in förslag kring verksamheten. Boka redan nu in 22 mars i
era kalendrar.
Trivsel och glädje
En stor källa till glädje var det beslut som kom straxt innan jul; kommunens beslut om att lägga in
investering i en ny utomhusarena för friidrotten i budget 2018-20. Nu börjar nästa steg i arbetet;
förverkliga det hela. Styrelse och kansli har regelbunden kontakt med kommunen för att få tydlighet
och tidplan.
Arrangemang av hög kvalitet med många deltagare, 2020
Vi fortsätter att jobba med hur vi ska kunna utveckla våra arrangemang, fokus just nu är såklart
Veteran SM som går av stapeln 2-4 mars. Men mycket energi går även till att utveckla våra
motionsarrangemang. Intäkterna från arrangemangen är bärande i vår ekonomi och det är viktigt för
oss att vi får många deltagare. Inte bara ren arbetskraft utan lika mycket behöver vi goda ideer för
hur de ska utvecklas. Känner du att ditt hjärta redan nu slår lite extra för något av arrangemangen
och vill hjälpa oss att lyfta det till oanade höjder, kontakta Per Tunander
Aktiva på hög nationell nivå, 2022
Vi satsar mycket på att utbilda våra tränare. Det syns både i det ekonomiska utfallet för 2017 och i
budgeten för 2018. Det är en viktig satsning och värt varenda krona. Även om detta är en av
föreningens viktigaste investeringar så behövs riktlinjer. Dessa kommer att förtydligas i revideringen
av det dokument som beskriver VFKs mål och verksamhet. Dokumentet kommer finnas framtaget,
beslutat och klart i början av februari. I detta dokument kommer även riktlinjer och
rekommendationer kring tävlingar för de olika åldrarna att förtydligas, föreningens mål beskrivas och
vad du gör om det sker en olycka och mycket mer.
Viktiga datum
27-28 januari
3-4 mars
22 mars
14-15 april
31 maj
14 juni
29 augusti

Westinghouse inlagda gurkspel
VeteranSM i Westinghouse Arena
Årsmöte
Quicknetspelen
Vårruset Västerås
Stadsloppet
Blodomloppet

Låt 2018 bli ett fantastiskt år!

Patrizia Strandman, ordförande VFK styrelse

