
 

 

Vi tar ansvar för VSKs framtid 

VSK fotboll och VSK bandy har ett samarbete som inte bara inneburit VSK Fotbolls 
överlevnad utan även att fotbollen har vuxit och fått en stark marknadsposition. 
Spelare, medlemmar och sponsorer ser att mycket positivt sker och att vi tagit viktiga 
kliv mot att nå våra mål och vår vision, inte minst med samarbetskonceptet VSK Året 
runt som en hörnsten i utvecklingen. 
 
VSK har haft en professionell styrelse som arbetat med alla frågor som rör en stor 
och dynamisk förening. I det läget har föreningen valt in fem nya styrelsemedlemmar. 
Fyra av dessa styrelsemedlemmar har självmant avgått från styrelsen och kort 
därefter har vissa av de avgående samlat namnunderskrifter för ett extra möte. Deras 
förslag till agenda innehåller bland annat val av styrelse. 
 
Vi i styrelsen känner att det är oansvarigt att lämna ett ordinarie styrelsearbete och 
att genom sitt agerande skapa oro i föreningen, inte minst bland våra sponsorer. Och 
samtidigt som de ställer frågor och krav i en skrivelse till styrelsen så stannar de inte 
för att lyssna på våra svar. 
 
Flera felaktiga antaganden i avhopparnas skrivelse 

Avhopparna grundar tyvärr sitt avhopp på flera felaktiga antaganden, exempelvis att 
vi skulle gå back 7-8 miljoner innevarande år. Det stämmer inte alls. Vilket vi också 
kommer att redovisa. De säger att ett hyresavtal är antaget i förväg, men där 
sanningen är att vi inte har ett hyresavtal att ta ställning till ännu. De menar att det 
inte finns ekonomisk uppföljning i föreningen när vi i själva verket har haft detta som 
en punkt på alla styrelsemöten hittills. 
 
Vi menar att avhopparna tar stora risker med VSKs varumärke när de driver sin 
agenda. Våra sponsorer som säger att de är mycket nöjda med arbetet hittills är 
också tydliga med att de vill ha kontinuitet. De vill absolut inte se en förändring i 
styrelsen innan ordinarie styrelsemöte. En ny styrelse och brist på kontinuitet gör att 
vi riskerar ett tapp av sponsorintäkter vilket i sin tur äventyrar föreningens mål, vision 
och överlevnad. 
 
Vi kommer därför att avkräva svar från avhopparna kring varför de lämnade 
styrelsemötet den 13 september när vi skulle diskutera deras frågor? Och inte minst 
hur de genom en ny styrelse ska behålla förtroendet bland medlemmar och 
sponsorer som efterfrågar kontinuitet. 
 
 
Vi välkomnar alla till informationsmötet  

Den uppkomna situationen är anledningen till att vi har kallat till ett informationsmöte 
dit alla som är intresserade av VSK är välkomna. VSKs båda representationslag från 
bandyn och fotbollen, sponsorer och personer som på olika sätt stöttar VSK kommer 
att vara på plats. Vi ber också alla andra som gillar VSK att komma till mötet för att få 
information om visioner, mål och fakta kring vår ekonomi och vår utveckling som 
förening.  
 
Styrelsen i VSK Fotboll  
 



 

 

Om informationsmötet:  
 
Plats:   ABB Arena Nord, lokal K5 (ingång vid VIK Hockeys kansli) 
Tidpunkt:   Onsdagen den 27 september 18.30-20.00 
Ämne:   Information till alla som är intresserade av VSK kring om 

vision, mål och ekonomi samt svar på frågor. 


