Vi är Sirius
IK Sirius grundades den 9 augusti 1907 i Svartbäcken i Uppsala.
De första tävlingarna som föreningen deltog i var friidrott, men raskt
fanns även fotboll, bandy, simning, skridsko, tennis, cykel och fler
idrotter med på programmet.
Förutom idrott anordnade klubben underhållning, med föredrag,
sång och musik.
Idrottsklubben fick genom de kulturella inslagen en egen profil och
blev redan från starten en viktigt del av Uppsalas identitet.
Idag skapar Sirius genom sin idrottsverksamhet, inom både bredd
och elit, förutsättningar för en positiv utveckling av barn, ungdomar
och vuxna i Uppsala.
Vår vision är att alla barn, ungdomar och vuxna i Uppsala trivs och
utvecklas för sitt eget, varandras och kommande generationers
bästa.

Värderingar
Sirius lever med Riksidrottsförbundets värderingar.

Glädje och gemenskap
Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta.
Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet så att vi ska kunna ha
roligt, må bra och utvecklas.

Demokrati och delaktighet
Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika
värde.
Delaktighet innebär att alla som deltar ges möjlighet att påverka 		
och att ta ansvar för sin verksamhet.
Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bak
grund.

Allas rätt att vara med
Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med
utifrån sina förutsättningar.
Alla som vill, får vara med i Sirius idrottsverksamhet, oavsett nationa
litet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt
fysiska eller psykiska förutsättningar.

Rent spel
Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor.
Det innebär att hålla sig inom ramarna för överenskommelser om en
god etik och moral.
Att verka mot fusk, doping och oansvarig ekonomi, mot mobbning,
trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan.

Framgångsfaktorer
Detta gör Sirius olika verksamheter uppskattade och framgångsrika.

• Vi lever våra värderingar i hela Sirius
Sirius är mitt lag oavsett var jag är född eller bor.

• Tradition
Eldsjälar rekryteras som idrottare och ledare sedan 1907.

• Sirius är en lagförening med elitlag
Vi vet vad elit bidrar till. Vi är stolta över vår elit.
Sirius är elit med bredd.

• Vi är Sirius, en viktig del av Uppsalas varumärke
Uppsala är en viktig del i Sirius varumärke.
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Framgångsfaktorer:

Vi lever våra värderingar i hela Sirius • Tradition • Sirius
är en lagförening med elitlag • Vi är Sirius, en viktig del
av Uppsala och Uppsalas varumärke och vice versa

IK Sirius äger varumärket Sirius vars värderingar utgör dess grund.
Sirius varumärke är skyddat enligt
Europeiska Unionens immateriella Rättsmyndigheten.
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