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Fokus och mångå tåck
Det finns nu många anledningar till att säga TACK så här inför sommaren. Det ska jag också göra, men
lite senare.
Detta brev är tanken att det ska bli en ny vana. Att jag, efter varje styrelsemöte, på uppdrag av
styrelsen skriver ett som vi lägger upp på hemsidan så att klubbens medlemmar och andra
intresserade kan få reda på vad styrelsen har fokus på just nu och på längre sikt. Ni kommer finna alla
brev under ”Styrelsen informerar”. Vi kommer att uppmärksamma när det finns nya brev dels genom
nyhet på hemsidan, men även via inlägg i våra slutna facebook-grupper (VFK Veteraner och VFK
Ungdomstränare).
Fokus ordning-och-reda: När styrelsen byts ut, mer än halva styrelsen är ny och det är nya personer
på många av de tunga posterna, ligger det kortsiktiga fokuset på att sätta sig in i, att förstå och få ett
bra överlämnade i alla de frågor som styrelsen behöver och ska hantera. Detta har varit och är
fortfarande en stor del av den nya styrelsens fokus. Utan att initialt fokusera på ordning och reda kan
styrelsen inte på ett bra sätt driva andra viktiga frågor.
Fokus trivsel-och-trygghet: Basen i styrelsens uppdrag är att vårda och utveckla klubben. Detta
innebär att styrelsen alltid ska ha fokus på att tränare, ledare och aktiva trivs och att fler vill vara
med. Vi har en del nya verksamheter i vår hall. Verksamheter som är tänkta att skapa mervärden för
oss och dem. Det tror vi också redan har skett. Genom feedback och utvecklande arbete ska vi
utveckla detta.
Fokus hall-och-arena: En tung fråga som styrelsen har börjat jobba med och kommer att fortsätta
jobba med under närmsta året/åren är kvalitet, status och placering av våra arenor.
Apalby – Målet är att förhållandena för träning ska vara okej året runt där de mest basala behoven
tillfredställs genom toalett, ombytesmöjligheter och förråd. Dialog pågår med kommunen.
Arosvallen – Det kortsiktiga målet är att befintlig arena får en upprustning redan under sommaren
2017 med fortsättning under 2018. Upprustningens syfte är att träning och tävling kan fortgå till dess
att en ny utomhusarena finns på Rocklunda. Upprustningen handlar om förbättring av löparbanorna,
längdhoppsansatserna och tillhörande linjer. Vi för en dialog med Västerås stad om detta samt om
när ny arena kan stå klar på Rocklunda. En ny utomhusarena för friidrotten är prioriterad hos
kommunen men inga politiska beslut är ännu fattade kring när den ska stå klar. En realistisk
målsättning är att en ny arena finns klar om 3-5 år.
Westinghousearena – Även här förs dialog med Västerås stad. På lång sikt kommer utomhusarenan
på Rocklunda att kompletteras med en ny inomhusarena. Detta ligger 10 år fram i tiden. Till dess är
det viktigt att vår inomhushall fortsätter att hålla en god kvalitet. En del i detta är omläggning av
löparbanorna. Det är ännu inte klart när detta kan ske.

För att styrelsen ska kunna fokusera på rätt saker krävs en kringorganisation – och vi har en som är
fantastisk!

TACK gamla styrelsen för det arbete ni gjorde under verksamhetsåret 2016!
TACK Lars Hammar och Håkan Åberg för det arbete som ni gjort för VFK under alla de år som ni
suttit i styrelsen! Som ordförande och kassör var det till stor del er förtjänst att klubben gick från en
förening med stora ekonomiska brister till en ekonomiskt välmående förening.
TACK alla ni som ställer upp som funktionärer! Det ni gör, det gör ni bra. Och det ni gör är
avgörande och viktigt. I föreningen säljer vi inte restaurangchansen, salamikorvar eller underkläder.
Istället har vi valt att lägga fokus på det som Västerås Friidrotsklubb står för - rörelseglädje i bredd
och spets - och som samtidigt ger oss det ekonomiska tillskott som krävs för att driva vår förening.
Motionsloppen (Vårruset, Stadsloppet och Blodomloppet) är viktiga för oss och vi tror att de är
viktiga för Västerås. För att vi ska kunna ordna dessa lopp är vi beroende av funktionärer – att du
som förälder, aktiv, tränare och ledare kan ställa upp och packa kassar, dela ut nummerlappar och
vifta med flaggor.
TACK alla ledare och tränare! Som förening är vi ingenting om vi inte hade alla de tränare som ger av
sig själva och sin tid för att utveckla våra barn och ungdomar till att bli sina absolut bästa jag både
inom och utom friidrotten.
TACK alla aktiva! Ni är vår glädje. Att se er, med glädje och glöd, kämpa och utvecklas som individer,
grupp och lag det är vår belöning och den största belöning vi kan få.
Tack kansliet för att ni driver runt vår klubb och får den att fungera på daglig basis!
TACK till er som nu sitter i styrelsen för den glöd som ni gått in med!

Ha en fin tränande sommar!
Patrizia Strandman, ordförande VFK styrelse

