
”Vi drömmer om allsvenskan 2021”

VSK Fotboll- den ledande  fotbollsklubben 
i regionen 



VSK:s ekonomi i balans – grundsten för verksamheten 

VSK har en viktig roll som fostrare av ungdomar på och utanför planen  

VSK ska i alla lägen spela en fotboll som baseras på glädje, teknik och 

klubbhjärta 

VSK ska ständigt agera mot mobbning, rasism, könsdiskriminering

Arbetsformer och uppdrag ska utformas  så att kvinnor, män 

behandlas lika

VSK ska vara en god representant för Staden i alla avseenden VSK kan 

påverka 
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1) Ekonomi 2)Marknad  3)Organisation 4) Fotboll  



2016 

• Fortsätta jobba med tidigare planen 

• Bygga klubben på 3 ben (Sammhäll, sport, affär) 

• Behålla bärande spelare 5-6 st utveckla spelare mot Superettan 

• ”Players manager”/tränare känd profil tex Johan Mjällby (3+2 år) 

• Känd fotbollsprofil adjungerad i styrelsen sportsligt bollplank. Stefan Pettersson 

• Topp 3 i serien 

• Starta pojkakademi i Västerås (Nytt sätt) 

• Fler U-lag i city via ungdom 

• Anställa 1 person (Admin)

• Gemensam Klubbchef och styrning 

• Ytterligare säljare 

• 10 nya ideella personer 

• Upprustning arena (T ex Kiosk, loge) 

• Tydliga grupper som är bemannade ( Sport, arena, kommunikation, marknad)

• Agenda för  samarbete med andra föreningar i Västerås (Advisor board) 

• Varumärket står för samma saker 



2017 

• Fortsätta jobba med tidigare planen 

• Bygga klubben på 3 ben (Samhälle, sport, affär) 

• Behålla bärande spelare och plocka in 1-2 etablerad spelare, utveckla spelare

• Känd fotbollsprofil invald i styrelsen 2år sportsligt ansvar. Stefan Pettersson 

• Vinna serien  

• Utveckla pojkakademi och summer camp 

• Fler U-lag i city via ungdom 

• Anställa ytterligare 1 person (Admin)

• Gemensam Klubbchef och organisation 

• Upprustning arena (Eventområde) 

• Fler ideella personer som jobbar 

• Advisor board med andra klubbar sätts igång (Fotbollsklubbar i regionen) 



2018
Superettan  

• Fortsätta jobba med tidigare planen 

• Bygga klubben på 3 ben (Samhälle, sport, affär) 

• Behålla bärande spelare och plocka in 3-4 etablerad spelare 

• Allsvensk klass på styrelsen 

• Mitten och uppåt 

• Regionens akademi och regionens summer camp 

• Fler U-lag i city via ungdom 

• Anställa ytterligare 1 person (Admin)

• Gemensam Klubbchef och styrning  

• Fortsatt utveckling av arena 

• Fortsatt utveckling av samarbete med andra klubbar i Västerås och regionen via 
advisor board  (Fotbollsklubbar i regionen) 



2019-2020 
Superettan  

• Fortsätta jobba med tidigare planen 

• Bygga klubben på 3 ben (Samhälle, sport, affär) 

• Behålla bärande spelare och plocka in 3-4 etablerad spelare

• Utveckling av styrelse arbetet. 

• Topplag som kan vinna  

• Regionens akademi och regionens summer camp 

• Fler U-lag i city via ungdom 

• Anställa ytterligare 1 person (Admin)

• Gemensam Klubbchef och styrning  

• Fortsatt utveckling av arena 

• Organisation som håller Allsvensk klass (Vi ska vara förberedda) 



Drömmen slog igenom!   
Allsvenskan 2021  

• Seriepremiär mot IFK Göteborg 10 april 
• Skuldfria 

• Bygga klubben på 3 ben (Samhälle, sport, affär) 

• Kända fotbollsprofiler invalda i styrelsen 

• Mitten lag 

• Regionens akademi och regionens summer camp 

• 20 ungdomslag, fotbollsskola 

• Pojk och junior allsvenska lag 

• Behålla och utveckla den organisation som finns  

• Gemensam Klubbchef och styrning  

• Tillbyggnader på arenan  



Organisation mot 2021
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