Styrelsen informerar 2019-03-14

Styrelseåret och IUSM
Inomhus SM för F/P14 och 16. Som ordförande och prisutdelare kunde jag med stor glädje se den
ena efter den andra av våra aktiva prestera fantastiska resultat och extra kul var det såklart att få
dela ut tre silver och tre guld till VFK. Arrangemanget var fantastiskt. TACK alla inblandade för att ni
gjorde att vi kunde visa upp oss från vår absolut bästa sida och extra stort tack till kansliet med
Henrik och Håkan i spetsen för planeringen som möjliggjorde leverans av världsklass!
Arenor
Startskottet går snart för vår nya utomhusarena i och med det första planeringsmötet ihop med
Västerås stad nästa vecka. Spännande! Enligt tidplanen står arenan klar på Rocklunda våren 2021.
Arenan anpassas för att, när det är dags, kunna kopplas ihop med en kommande inomhusarena.
Arrangemang
6 april Aimsoft games
3 juni Vårruset
26 augusti Blodomloppet

11 maj Stadsloppet
3-4 augusti Westinghouse Gurkspel
14-15 sep Svealandsmästerskapen på Arosvallen

Årsmöte 28 mars
Ta chansen att vara med och påverka kommande års verksamhet genom och att välja fram en ny
styrelse.
Vad har hänt det här verksamhetsåret? Blanda annat följande;
April
Ansökan går ut för en ny Kanslichef, tävlingen Sista chansen
Maj
Vårruset, uppfräschning av Arosvallen
Juni-juli
Mälarenergi stadslopp, USM, JSM, VSM, Gurkspelen på Arosvallen
Augusti
Blodomloppet, tecknar kontrakt med ny Kanslichef
September-Oktober
Golvbeläggning i hallen
November
Tecknar kontrakt med ny huvudtränare
December
Henrik Astfors börjar som Kanslichef, Evelina Lunner och Peter Holmros
slutar, Expressbildspelen
Januari
Pelle går i pension, Inlagda gurkspelen
Februari
IDM, Enkätundersökning – gör vi rätt?
Mars
Håkan Setthammar börjar som huvudtränare, IUSM
Jag vill tacka styrelsen för det här året. Jag vill tacka styrelsen för ett gediget, engagerat och
ansvarfullt agerande för klubbens bästa. Tack Per, Jocke, Lisa, Kent, Moa, Virva, Tomas!
Jag vill även passa på att tacka både för detta år och det förra som jag haft ert förtroende som
ordförande. För året som kommer kliver jag av och lämnar över stafettpinnen.
Stort tack för det här året!

Patrizia Strandman, ordförande VFK styrelse (14 dagar till…)

