
Styrelsen informerar nr 2 2021-05-07 

Nu växlar vi upp! 

Digitalt årsmöte 22 april 
Föreningen genomförde sitt årsmöte 22 april, digitalt via Teams för andra året i rad. 
 
Årsmötet valde ny styrelse som har konstituerat sig enligt följande: 
 
Per Andersson  ordförande, omval 1 år 
Henrik Smidskog vice ordförande och sekreterare, omval 2 år 
Håkan Åberg  kassör och ekonomiansvarig, omval 2 år 
Håkan Setthammar ansvarig junior- och seniorverksamheten, nyval 2 år 
Linda Wiklund  ansvarig barn- och ungdomsverksamheten, 1 år kvar 
Daniel Berr  ansvarig veteran och parafriidrott, 1 år kvar 
Lovisa Ulegård  aktivas representant, 1 år kvar 
Kent Östman  adjungerad ledamot, ansvarig försäljning/sponsring 
Kontaktuppgifter till styrelsen 

 

Jag vill ge ett varmt tack till Tomas Blomqvist för hans fyra år i styrelsen. 
 

Hedersmedlemmar 
Årsmötet valde in tre nya hedersmedlemmar.  
Per Tunander, Lasse Eriksson och Bernt-Ove Pettersson (postumt). 
 
Läs motiveringarna och se hela listan på hedersmedlemmar här 
 
Förslag på hedersmedlemmar lämnas av styrelsen och väljs in på årsmötet. Som medlem har du 
möjlighet att lämna förslag till styrelsen.  
 

Arenor 
Jag måste nämna turerna kring våra arenor. Vi blev lovade av politiken i Västerås att få en ny 
utomhusarena på Rocklundaområdet som skulle stå klar våren 2022. Vi har planerat för det och hela 
föreningen har sett fram emot en ny arena som skulle bli ett lyft för friidrotten i Västerås. Planen var 
att vi skulle arrangera en SM-tävling 2023 och stora SM 2024 under SM-veckan som Västerås har 
sökt. Hösten 2020 fick vi veta att man pausat arena-projektet. Anledningen är att Västerås kommun 
ser över avtalet med Rocklunda Fastigheter då de nya arenorna har blivit för dyra att hyra. Arenan 
beräknades då vara klar ett år senare 2023. Vår planering skulle ändå hålla med att arrangera stora 
SM 2024.  
 
I dagsläget vet vi inte om det blir någon ny utomhusarena på Rocklunda. I stället kan det bli en 
totalrenovering av Arosvallen för att uppnå SM-status till 2024 när SM-veckan planeras gå i Västerås. 
Gör man en totalrenovering av Arosvallen kommer det med all säkerhet dröja minst 10 år innan en 
ny arena kan byggas. Vi kan då spekulera i att vi får en ny inomhusarena i steg 1 och en ny 
utomhusarena i steg 2.  
 
Det är viktigt att även Apalby får en rejäl upprustning.  
 
Sedan har vi Westinghouse Arena som snart behöver en upprustning med ny banbeläggning. Men 
det som ligger närmast är det nya polishuset som ska börja byggas under hösten 2021. Det kommer 
att bli rörigt runt friidrottshallen under byggtiden och vi behöver säkra provisoriska parkeringar. Som 
ni förstår står arenorna fortsatt som en viktig punkt på dagordningen hos styrelsen. 

https://www.vasterasfriidrott.se/kontakt/
https://www.vasterasfriidrott.se/l/invalda-hedersmedlemmar/


Nu växlar vi upp! 
De senaste åren har vi fokuserat på att få en ekonomi i balans och pandemins effekter. Vi har nu en 
god ekonomi och vi går förhoppningsvis mot ljusare tider med vaccineringar och lägre smittspridning. 
 
Nu är det dags att växla upp. Vi i styrelsen har tagit beslut på att göra en rejäl satsning på 
friidrottsverksamheten. Håkan Setthammar har fått ansvaret i styrelsen för junior- och 
seniorverksamheten. Håkan ska sätta ihop en grupp för att göra en nulägesanalys och en 
handlingsplan för att nå vår målsättning och etablera oss som en topp 10-klubb i Sverige. 
Exakt hur det ska gå till vet vi inte idag, men vi vet att det är många som lägger både sin själ och sitt 
blågula hjärta på Västerås Friidrott. Har du ideér - tveka inte att kontakta Håkan! 
 

Hemsidan 

Du besöker väl vasterasfriidrott.se regelbundet?  
Hemsidan uppdateras ofta och är viktig för att nå ut med information till alla medlemmar. 
Under fliken medlemmar kan bland annat du se klubbens måldokument, riktlinjer och 
verksamhetsplan 2021. 
Vi kommer snart att presentera alla våra elitaktiva på hemsidan. 
 
Kommande tävlingar och arrangemang 

15 maj - Aros Invitational IV (Elittävling löpning) 

Lördag 22 maj – Majmångkampen (Intern mångkampstävling för ungdom) 

Start 27 maj för veckans grenar 

Vecka 21 – Vårruset 

6 - 13 juni – Mälarenergi Virtual Run 

Slutet av juni - Elittävling för löpning 

7-8 augusti - Westinghouse Gurkspel (framskjuten en vecka till 7-8 Augusti pga stafett-SM) 

24 augusti - Blodomloppet 

12 - 14 november - Inomhus-veteran SM 

 

 

Nu går vi äntligen mot ljusare tider! 
 

Per Andersson, ordförande VFK styrelse 

https://www.vasterasfriidrott.se/

