Styrelsen informerar 2018-04-10

Nytt verksamhetsar och ny styrelse
Sedan sist har vi avverkat både årsmöte och ett första styrelsemöte för den nya styrelsen. Många
sitter kvar men det är också två nya styrelseansikten. Så här ser styrelsen ut för verksamhetsåret
2018;
Patrizia Strandman
Lisa Gustavsson
Per Andersson
Kent Östman
Moa Rothman
Tomas Blomqvist
Joakim Larsson

Ordförande
Sekreterare
Kassör
Marknad
Aktivas representant
Vice ordförande
Ledamot

(omval)
(nyval, ersätter Peter Skoog)
(omval)
(nyval, ersätter Patric Hjorth)

Jag vill börja med att tacka för förtroendet att sitta som ordförande i vår fina klubb ytterligare ett år.
Det är kul att få in nya ansikten i styrelsen – extra kul att det är två kvinnor så att styrelsen mer
speglar sammansättningen i föreningen. Men det är också sorgligt att tappa två fantastiska
styrelsemedlemmar, ett extra stort tack till er;
- Patric som har varit med i styrelsen i många år och på ett fantastiskt sätt representerat de aktiva.
Nu tar Moa över stafettpinnen och redan efter det första mötet känner jag att det här kommer att bli
bra.
- Peter Skoog, hjärnan bakom hemsidan och en riktig kämpe kring att ordna till föreningens bästa.
Peter kommer fortsatt att hjälpa oss med bland annat hemsidan så vi går inte miste om hans
engagemang. Här tas stafettpinnen över av Lisa Gustavsson. Nu missade tyvärr Lisa det första mötet
så vi har inte fått känna henne på pulsen i styrelserummet ännu ;-) Men vi är många som har träffats
Lisa utanför styrelserummet och jag är övertygad om att det kommer att bli bra.
Fler aktiva på hög nationell och internationell nivå
Vi har nu flera tränare som genom gått utbildning för aktiva 14-17 år och blivit certifierade. Bra
kämpat av er! Flera av er har även varit med på workshop 1 med Patrik rapp och på workshoppen
med Yannick Tregaro. Enormt lärorikt och inspirerande tyckte jag – hoppas ni håller med. Missa inte
heller att vår egen Evelina Lunner håller tränarutbildningar i sprint och häck. Evelina kontaktar du
direkt men för funderingar kring andra utbildningar och workshops kontaktar du Peter Holmroos.
Arrangemang av hög kvalitet
En förutsättning för detta är att ha arenor som håller för nationella tävlingar. Att vi har en ny
utomhusarena 2021. Målet är sedan att till senast hösten 2019 ha ny golvbeläggning i hela
inomhusarenan. På Apalby är boden på plats och nu kvarstår att få dit el.
Kontakta Peter Holmroos om du har funderingar kring detta.
Framtidens kansli
Detta leder mig in på att vår duktiga klubbdirektör Per Tunander ska gå i pension. Nu söker vi hans
efterträdare. Är det du? Är du intresserad skicka din ansökan till
ordforande.vasterasfriidrott@gmail.com

Viktiga datum
14-15 april
Sista chansen
31 maj
Vårruset Västerås
14 juni
Stadsloppet
28-29 juli
Gurkspelen
29 augusti
Blodomloppet

Nytt verksamhet år, nya tag och nu är det äntligen vår!

Patrizia Strandman, ordförande VFK styrelse

