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Rapport från styrelsearbetet 

Styrelsen sammanträder elva gånger per år och kansliet är alltid närvarande på styrelsemötena. 
 

Arenor 
Vi har tyvärr inga nyheter angående Rocklundaavtalet. Det verkar dra ut på tiden och vi kommer inte 
vidare med våra nya arenor innan det finns en lösning för Rocklunda. 
 
Arosvallen kommer att få en rejäl upprustning.  Det är nu beslutat av NIFF, nämnden Idrott, Fritid 
och Förebyggande.  
”Arosvallen åtgärdas för att klara befintlig idrottsverksamhet under fem år.” 
Särskilt yttrande från M och KD:  
”Den tidigare så gott som färdigprojekterade lösningen för ny utomhusarena som av olika orsaker 
lagts på is ser vi bör påbörjas att byggas inom denna 5 årsperiod och stå klar med en gemensam 
sammanhållen lösning för friidrotten med kastsporterna, både med en utomhus- och inomhusarena.” 
 
Styrelsen ser beslutet som mycket positivt och vill framhålla att vi har en mycket bra dialog både med 
tjänstemän och politiker i kommunen. 
 
Nytt polishus: Rivning av Friskis & Svettis lokaler kommer att påbörjas efter årsskiftet 21/22. Infarten 
kommer att vara på samma plats som idag. Vi har en dialog med kommunen om parkeringar under 
byggtiden och ska se till att vi får en bra och säker lösning för våra medlemmar. 
 

Ekonomin 

Vi har fortsatt en god ekonomi och utvecklar den idrottsliga verksamheten. Vi investerar i ny 
utrustning och har flera projekt på gång för att utveckla både aktiva och tränare. 
 
Vi har köpt en 9-sitsig buss som vi kan använda till bland annat tävlingar. Den ska stripas och blir en 
fin reklampelare för Västerås Friidrott. 
 

SM-pokalen 

Nu har årets tävlingssäsong avslutats och vi hamnade på 13:e plats i SM-pokalen. Samma placering 
som 2020. Vi kan konstatera att vi är väldigt starka på ungdoms- och juniorsidan men svaga på 
seniorsidan. Kan vi ta hand om och fortsätta utveckla våra duktiga ungdomar och juniorer så kommer 
vi snart att nå vårt mål - att etablera oss på topp 10 listan i Sverige. 
 

IVSM och veteranframgångar 
Vi genomförde IVSM 12 - 14 november. Det var som vanligt ett väldigt lyckat arrangemang. Lovorden 
tar aldrig slut: 
”Tack för ett fantastiskt arrangemang med bra och proffsiga funktionärer” 
”Stort tack för fina tävlingar! Proffsiga funktionärer, kul med livesändning och tydlig samt bra info 
innan, under och efter tävlingarna. Ser fram emot mars” 
”Tack för fint arrangemang. Det började redan med den trevliga mannen som höll i 
nummerlappsutdelningen till den trevlige mannen i kiosken. Ett genomgående proffsigt och 
välkomnande arrangemang helt enkelt” 
”Tusen tack för ett jättebra arrangemang, kul att ni kör nästa IVSM också” 
 
Våra egna veteraner hade en lyckad helg med hela 24 medaljer!! Och 3:e bästa klubb!! 

Jättekul att veteransektionen växer. Är du intresserad så tränar våra veteraner på måndagar klockan 

20.00 i Westinghouse Arena. Kontakta Daniel Berr om du har frågor daniel.berr@hotmail.com 

mailto:daniel.berr@hotmail.com


 

Parafriidrott 
Parasporten kommer nu att integreras i vår friidrottsverksamhet. Vi har haft möten med Katarina 
Janderberg som är ordförande i Västmanland Parasport Förbund och med i styrelsen för RBU. Våra 
policydokument har uppdaterats på hemsidan och det är vår huvudtränare Felix Siljebäck Larsen och 
Daniel Berr från styrelsen som har ansvaret för detta viktiga arbete för att bli en ännu mer 
inkluderande förening. 
 

Hemsidan 

Du besöker väl vasterasfriidrott.se regelbundet?  
Hemsidan uppdateras ofta och är viktig för att nå ut med information till alla medlemmar. 
 
Covid 19. Tyvärr verkar smittspridningen öka i samhället igen och det kommer en del nya 
restriktioner från 1 december 2021. Vi lägger ut all ny information på hemsidan så det är viktigt att 
du som medlem regelbundet går in och läser och är uppdaterad på vad som gäller för träning och 
tävling. 
 

Kommande tävlingar och arrangemang 

22 - 23 januari 2022 – Westinghouse Inlagda Gurkspel 

25-27 mars 2022 - IVSM 

 

 

Tack alla funktionärer som alltid ställer upp och gör våra arrangemang så lyckade! 
 

Per Andersson, ordförande VFK styrelse 

https://www.vasterasfriidrott.se/

