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Verksamhetsplan
Verksamhetsplanen är en beskrivning för verksamheten 2018 i IK Sirius . Den beskriver våra övergripande syften 
med verksamheten, mål och aktiviteter för 2018.
IK Sirius följer stadgar samt ”medlemmarnas vilja” dvs de tre specialklubbarnas direktiv.
IK Sirius har enligt stadgarna att hantera varumärket.
IK Sirius (IKS) verksamhetsidé är att som alliansmoder-klubb främja och anta olika specialklubbar med idrottslig 
verksamhet i klubben i enlighet med dessa stadgar och vid IKS årsmöten demokratiskt fattade beslut.
IKS har med stor erfarenhet och tradition byggt verksamheten. Detta skall vårdas och förstärkas med tydlighet 
och ödmjukhet.
IK Sirius (IKS) bildades 9 augusti 1907. Klubben är en fleridrottsförening som genom åren haft en mängd olika 
sporter i sin verksamhet.
Samtliga specialklubbar har att följa dessa stadgar, samt innebörden och andemeningen i de av Årsmötet fast-
ställda ”Normalstadgar för specialklubbar i IKS”. Om IKS av något skäl förändrar sina stadgar skall specialklub-
barnas stadgar anpassas efter de nya lydelserna.
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Styrelsens strategi och mål 2018
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Strategin
Är att huvuddelen av verksamheten ska ligga i specialklubbarna. 
Specialklubbarna ska driva frågorna i IKS styrelse, framgår av direktiven. En form av ”ägarnas vilja”. 
När IKS vill driva en fråga ska den hämta sitt uppdrag från specialklubbarna som har att ge ok i  IKS sty-
relse. 

Mål
Att under 2018 färdigställa och avsluta samtliga pågående projekt, idag finns följande listade:

• Kommunikation
• Varumärket inkl. varumärkesplattformen
• Försäljning 

IK Sirius styrelseuppdrag och strategi
IK Sirius styrelses ansvar enligt stadgarna är att: 

IKS har till uppgift att vara ett samverkans- och serviceorgan för de i alliansen ingående specialklub-
barna. IKS skall i sitt arbete vårda IK Sirius klubbmärke och klubbens historiska arv. Därtill kommer också 
frågeställningar som är av mer övergripande karaktär och som normalt inte ingår i specialklubbarnas 
verksamhet och som specialklubbarna uppdragit åt IKS att hantera. Detta kan till exempel vara kommu-
nala idrottsfrågor, lotterier samt vara ett löpande stöd i samarbetet mellan specialklubbarna.

För styrelsen innebär det att man under 2018 har att: 

Förändra hur man jobbat tidigare och med tydlighet följa de tre specialklubbarnas vilja som finns fram-
tagen.
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Det uppdrag specialklubbarna ger är att se över

Att bli medlem i Sirius  
kostar några hundralappar.  

Men det är värt mycket mer. 
I idrottens mest magiska ögonblick är det inte 
många som sitter på läktaren. Stora drömmar i små 
kroppar och lyckan att vara en i laget ger sällan stora 
publikintäkter. 

Därför undrar vi om man skulle kunna vända på 
”vad får jag om jag blir medlem i Sirius?” till ”vad gör 
jag om jag blir medlem i Sirius?”. För den frågan är 
enkel att besvara: 

Då bidrar du till att mer än tusen barn och ungdomar 
från Uppsalas alla stadsdelar får spela bandy, 
fotboll eller innebandy. Det krävs inte en akademisk 
examen för att förstå vad det betyder för samhället. 
Och är du nyfiken på vad det betyder för barnen och 
ungdomarna själva – åk ner till någon av hallarna eller 
idrottsplatserna och upplev de magiska ögonblicken.

Eller gå direkt in på siriusuppsala.se/bli-medlem 

Det är lätt att förväxla värdet av idrotten med den 
uppmärksamhet den får i media. 

Därför undrar vi om man skulle kunna vända på  
”vad får jag om jag blir medlem i Sirius?” till ”vad  
gör jag om jag blir medlem i Sirius?”. För den frågan  
är lätt att besvara: 

Då bidrar du till att 1 500 tjejer och killar i Uppsala 
får möjlighet att spela bandy, fotboll eller innebandy 

även när publik- och sponsorintäkterna är små. Det 
krävs inte en akademisk examen för att förstå vad 
det betyder för samhället. Och är du nyfiken på vad 
det betyder för tjejerna och killarna själva – åk ner till 
någon av hallarna eller idrottsplatserna och upplev 
det många menar är meningen med idrotten.

Eller gå direkt in på siriusuppsala.se/bli-medlem 

Att bli medlem i Sirius  
kostar några hundralappar.  

Men det är värt mycket mer. 
Det är lätt att förväxla värdet av idrotten med den 
uppmärksamhet den får i media. 

Därför undrar vi om man skulle kunna vända på  
”vad får jag om jag blir medlem i Sirius?” till ”vad  
gör jag om jag blir medlem i Sirius?”. För den frågan  
är lätt att besvara: 

Då bidrar du till att 1 500 tjejer och killar i Uppsala 
får möjlighet att spela bandy, fotboll eller innebandy 

även när publik- och sponsorintäkterna är små. Det 
krävs inte en akademisk examen för att förstå vad 
det betyder för samhället. Och är du nyfiken på vad 
det betyder för tjejerna och killarna själva – åk ner till 
någon av hallarna eller idrottsplatserna och upplev 
det många menar är meningen med idrotten.

Eller gå direkt in på siriusuppsala.se/bli-medlem 

Att bli medlem i Sirius  
kostar några hundralappar.  

Men det är värt mycket mer. 
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Organisationen

Skapa en väl fungerande organisation samt beskriva den. Utgångspunkten ska vara det uppdrag man 
givits från specialklubbarna.

Ärendehantering
Lista de ärenden som ligger på IKS styrelse, samt hur man hanterar löpande ärenden. 
Samtliga nya ärenden, utöver de man har ansvar för, ska alltid vara förankrade och beslutade i respektive 
specialklubb innan ärendet kan tas upp i IKS styrelse. 

Kommunikation
Projektet ska avslutas under 2018. En kommunikationsplan är slutmålet i planen varumärkesarbetet. 
Därefter ska en ny plan skapas för att implementera hela arbetet i samtliga klubbar. Implementeringen 
ska ske under 2018. 

Varumärket
Ett material finns framtaget som ska färdigställas när specialklubbarna ger OK. Dokumenten ska finnas 
som grund för alla aktiviteter som berörs av varumärket.

Försäljning
Här ska en plan finnas på hur vi ska möta eventuella kunder och med vad. Vilka man vill möta ska framgå, 
och specialklubbarna ska vara informerade om och godkänna förslaget innan arbetet påbörjas. 

Budget
Kostnadsfördelningen för Specialklubbarna bestäms i licensavtalet, exakt belopp bestäms efter beslut i 
IKS styrelse. Beslutet ska basera sig på vad som ska genomföras i verksamhetsplanen. 
Kravet är en ekonomi i balans.
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