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Verksamhetsplanen är en beskrivning för verksamheten 2019 i  
IK Sirius. Den beskriver våra övergripande syften med verksamheten, 
mål och aktiviteter för 2019. 
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 alliansmoderklubb främja 
och anta olika specialklubbar med idrottslig verksamhet i klubben i 
enlighet med dess stadgar och vid IKS årsmöten demokratiskt fattade 
beslut.  
IK Sirius (IKS) bildades 9 augusti 1907. Klubben är en 
fleridrottsförening som genom åren haft en en mängd olika sporter i sin 
verksamhet. 
Samtliga specialklubbar har att följa dessa stadgar samt innebörden 
och andemeningen i de av årsmötet fastställda ”Normalstadgar för 
specialklubbar i IKS”. Om IKS av något skäl förändrar sina stadgar 
skall specialklubbarnas stadgar anpassas efter de nya lydelserna.  
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Styrelsens Strategi  
 

Strategin; 
Är att huvuddelen av verksamheten ska ligga i 
specialklubbarna.  
Varumärkesfrågan ägs och drivs av 
alliansmoderklubben.  
Specialklubbarna ska driva frågorna i 
alliansmoderklubbens styrelse, framgår av direktiven. 
En form av ”medlemmarnas vilja”.  
När alliansmoderns styrelse vill driva en fråga ska den 
hämta sitt uppdrag från specialklubbarna som har att 
ge ok i alliansmoderns styrelse.  

Verksamhetsplan 2019 



Verksamhetsplan 2019 
IK SIRIUS   

Utvärdering av 2018 års plan 

Enligt egenutvärdering av externa styrelsemedlemmarna: Väl godkänd 
Enligt klubbarna: godkänd. 
 
En utförlig utvärdering finns som bilaga.  
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IK SIRIUS, en alliansförening 
 
 
 

Loppis	  

Medlemmar 



• Stadgar 
•  Våra medlemmars 

vilja. 
•  Licensavtal mellan 

IKS och klubbarna.	  

Övergripande	  
regelverk	  

•  Styrelsen arbetsordning 
•  Visuella identiteten 
•  Värdegrund/värderingar, 

”Varumärket Sirius” 
•  Verksamhetsplan 

Opera3va	  
dokument	  	   •  SÅ HÄR GÖR VI I 

SIRIUS 
•  Våra policys, ex 
•   Kommunikation  
•   När vi jobbar i styrelsen  

Stöddokument	  
och	  Policys	  
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Samverkansgruppen	  
Gruppen	  
:	  Loppis/

medlemsfrågan	  

Värdegrunds-‐
gruppen	  

Sponsor-‐gruppen	  
Varumärkes-‐	  
Gruppen	  

Sekreta-‐	  
UtskoFet	  
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IK Sirius styrelses ansvar enligt stadgarna är att: 
IKS har till uppgift att vara ett samverkans- och serviceorgan för 
de i alliansen ingående specialklubbarna. IKS skall i sitt arbete 
vårda IK Sirius klubbmärke och klubbens historiska arv. Därtill 
kommer också fråge-ställningar 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 kommunala idrottsfrågor, 
lotterier samt vara ett löpande stöd i samarbetet mellan 
specialklubbarna. 

IK Sirius styrelseuppdrag 
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IKS övergripande uppdrag 
samt oavslutat från 2018  
	  
Varumärket  
Ett material finns framtaget. Dokumenten finns som grund för alla 
aktiviteter som berörs av varumärket.  
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.  
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. En egen plan ska finnas.  
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Nya mål (en	  beskrivning	  av	  HUR	  genomförandet	  ska	  gå	  3ll	  ska	  in)	  
	  
	  	  	  

1.  Utveckling av Loppis 
2.  Översyn av gemensamma 

policys 
3.  Lokalfrågan: Klubblokal IKS 
4.  Försäljning / Fokus stötta 

ungdom. Se utkast. 
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HUR? 
Utveckling	  av	  Loppis:	  
Beslut	  finns	  daterat	  2018-‐01-‐15	  Översyn	  av	  loppis.	  
En	  översyn	  av	  verksamhet	  startades	  2018.	  Avgörande	  är	  aF	  Loppis	  själva	  står	  för	  genomförandet,	  IKS	  stöFar	  och	  driver	  på.	  	  
Några	  ägardirek3v	  finns	  inte	  idag.	  Förlag	  är	  aF	  följa	  stadgarna	  för	  klubbarna.	  Strategin	  för	  Sirius	  är	  aF	  e[ersträva	  spel	  i	  högsta	  na3onella	  
serien.	  Det	  ska	  man	  bland	  annat	  göra	  genom	  aF	  "satsa	  på	  barn	  och	  ungdomsverksamhet	  för	  aF	  i	  största	  möjliga	  mån	  rekrytera	  spelare	  3ll	  
elitlagen	  från	  de	  egna	  ungdomsleden".	  Loppis	  har	  siF	  sy[e	  klart,	  det	  är	  aF	  stöFa	  ungdom	  och	  därmed	  skapa	  bra	  förutsäFningar	  för	  eF	  
elitlag.	  	  
	  	  
Målet	  
Från	  600´3ll	  1	  miljon	  på	  tre	  års	  sikt.	  Start	  2019	  
	  	  
Sy6et	  är	  a9	  
1.Öka	  intäkterna	  för	  aF	  stöFa	  Sirius	  ungdom	  
2.Loppis	  ska	  vara	  eF	  starkt	  CSR	  projekt	  
3.Vi	  ska	  säkerställa	  den	  långsik3ga	  överlevnaden	  
4.Vi	  ska	  öka	  trivseln	  och	  därmed	  få	  fler	  frivilliga	  3ll	  Loppis	  
	  	  
Budget	  
För	  eventuell	  	  kostnader	  i	  samband	  med	  genomförandet	  så	  hanteras	  de	  inom	  Loppis	  egna	  redovisning.	  	  	  
	  	  
Ansvarig	  Samverkansgruppen	  
Bosse	  Peterson	  –	  Ulf	  Franzen	  för	  genomförandet	  /	  Lars	  Inge	  Kinge	  och	  Svante	  Brinkhagen	  för	  planering	  av	  ak3viteten.	  
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2 Översyn av gemensamma policys 
Syftet är att de övergripande policys och planer  som idag finns i IKS ska vara samma i alla klubbar.   
”IKS skall samverka inom de ramar för idrottslig och civil verksamhet, såväl nationell som internationell som uppställs av 
nationer, myndigheter och förbund.”  
Målet är att IKS klubbar ska ha detta väl synligt i det dokument som beskriver respektive verksamhet.  
Vi ser över IKS:s och uppdaterar om behov finns.  
 
Utöver det ska vi sammanställa respektive klubbs nuvarande policys och planer för att utreda om en samverkan är möjlig. 
Syftet är att förenkla och spara pengar för klubbarna. Vi hoppas att kunna göra det genom samverkan med ansvariga på 
kansliet alternativt annan person som klubbarna utsett.  
 
Ansvarig Samverkansgruppen 
Svante Brinkhagen, medverkande Bosse Pettersson 
 
Budget  
Noll 
 

HUR? 
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HUR? 
3 Lokalfrågan: Klubblokal IKS 
Behovet av en yta är uppenbart, idag finns IKS admin och arkiv utspritt på olika individer. Ytan behöver rymma ett skrivbord 
där vi kan jobba vid behov. Ett större bord för Sammanträden samt förvaringsutrymmen.  
 
Ansvarig: Sponsorgruppen 
Lars Svensson  
 
Budget:  
Hyra ca 80´/år, trolig start 2020 
För 2019, en gissning blir möjligen sista kvartalet 2019 = 25´kr.  
 
Mål:  
Vi ska flytta in 2019 alternativt 2020 
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HUR? 
4. Försäljning / Sponsorgruppen, Samverkansgruppen 
Grundpelaren i Sirius är att tillhöra eliten, det ska man göra genom att "satsa på barn och 
ungdomsverksamhet för att i största möjliga mån rekrytera spelare till elitlagen från de egna 
ungdomsleden”. Det ska vi stötta genom: 
•   Loppis hela överskott går till ungdom, vi ska utveckla Loppis.  
•  Söka stöd hos större sponsorer genom att visa upp den samhällsnytta Sirius verksamhet 

skapar. ”Lasse möter de nya stora” 
•  Öppna upp för gåvor och stöd till Sirius ungdom, kanske en fond, se förslag till beslut. 

Håkan Ahlström och Bosse P ansvariga för gruppen. 
 
Mål: under en treårs period ska stödet till Sirius ungdom öka till 600´kr. 
Budget: Målet är att kostnader ska mötas med motsvarande intäkter från externt håll. Totalt 
för det sälj vi skissar på budgeterar vi med 75´.   
Ansvariga: Olika, alltid en med från styrelsen i aktiviteten  
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