Styrelsen informerar 2019-02-06

Tack för allt Per!
Dagen P som i pension har nu varit. Per Tunander har gått i pension. "Mr Västerås Friidrottsklubb"
har nu, efter 40 år i friidrottens tjänst, varav över 20 år i Västerås FK, lagt "spikskorna" på hyllan och
gått i pension. Vi är många idag som med stor respekt och lite sorg tackar Per för allt han gjort för
friidrotten. Vår tröst just nu är att vi vet att du inte kommer att kunna hålla dig borta från
hallen/arenan. Du är ALLTID välkommen och för dig står dörren ALLTID öppen! Kärlek och respekt!
https://www.vasterasfriidrott.se/l/tack-for-allt-per/
Ekonomiböckerna är nu stängda för 2018 och vi har nu vänt några års negativa resultat till ett positivt
resultat. Det känns mycket bra!
Save the date
Datum för Årsmöte är bokat – 28 mars är datumet som du ska viga åt att vara med och rösta fram en
ny styrelse och vad den ska göra. Vill du komma ikontakt med valberedningen kontaktar du Peter
Skoog, Patric Hjorth eller Tobias Ulegård.
Snälla, snälla, snälla – ge oss fem minuter
2017 gjordes tillsammans med Föreningssmart en enkät där ni fick svara på hur ni upplever att VFK
fungerar och hur ni skulle vilja att det fungerar. Nu gör vi en uppföljning. Ett superviktigt verktyg för
att se om det vi gör leder oss rätt, enligt dig. Och det är vad du tycker som räknas!
https://response.questback.com/isa/qbv.dll/ShowQuest?QuestID=5303974&sid=1RyDmixpJR
2019 års arrangemang
Under 2019 kommer VFK liksom 2018 arrangera fina arrangemang. Boka redan nu in dig för att ta
chansen att få uppleva dem från insidan.
9-10 mars Ungdoms SM (IUSM)
6 april ”Sista chansen” Eller ska den heta något annat. Namnet är till salu!
11 maj Stadsloppet Var med och fightas om prispengar!
3 juni Vårruset
3-4 augusti Westinghouse Gurkspel
26 augusti Blodomloppet
14-15 sep Svealandsmästerskapen på Arosvallen
Icerun….Om du gillar att springa, passa på att springa i kanten på de plogade delarna av Mälaren,
spring ut till Östra holmen och ta naturstigen runt, eller Elba, eller båda. Njut av vintern och
Västerås pärlor.
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