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Varumärket Sirius. 
Ärende:	  
Tydliggörande	  av	  och	  förankring	  av	  varumärket	  Sirius	  2017.	  Såväl	  internt	  som	  externt.	  
När	  vi	  säger	  Sirius	  i	  deAa	  dokument	  menar	  vi	  hela	  Sirius.	  

Ägare:	  Lasse	  Svensson	  (huvudstyrelsen),	  Peter	  Tornberg	  (innebandy),	  Ove	  Sjöblom	  (fotboll)	  och	  Peter	  Nordgren	  (bandy).	  
Projektledare:	  Håkan	  Ahlström.	  Arbetsgrupp:	  Mats	  Dafnäs,	  Tommy	  Lindgren,	  Richard	  Weidstam	  och	  Hans	  Åkerblom	  
Deltagare:	  Huvudstyrelsen	  och	  föreningsstyrelserna	  och	  så	  många	  engagerade	  i	  Sirius	  som	  möjligt.	  

Nuvarande	  situa/on	  	  

Vår	  värld	  förändras	  och	  Sirius	  behöver	  nu	  följa	  och	  kanske	  leda	  utvecklingen	  när	  Uppsala	  växer	  och	  den	  yngre	  generaVonens	  
värderingar	  och	  vanor	  ändras.	  Vi	  behöver	  visionärer	  och	  personer	  med	  iniVaVvförmåga	  och	  handlingskraW.	  Eldsjälar	  har	  tagit	  
Sirius	  Vll	  en	  mycket	  bra	  posiVon,	  inklusive	  ekonomi,	  och	  nu	  är	  Sirius	  fotboll	  i	  allsvenskan.	  Helt	  fantasVskt,	  samVdigt	  som	  bandy	  
och	  innebandy	  går	  bra.	  

Vision	  

Alla	  barn,	  ungdomar	  och	  vuxna	  i	  Uppsala	  trivs	  och	  utvecklas	  för	  si;	  eget,	  varandras	  och	  kommande	  genera<oners	  bästa.	  	  
Kommentar:	  Uppsala	  är	  eA	  föredöme	  för	  många	  andra	  och	  vi	  påverkar	  och	  påverkas	  för	  en	  posiVv,	  konstrukVv	  och	  hållbar	  utveckling.	  

Sy4e	  (vårt	  bidrag	  Vll	  Visionen)	  
Sirius	  skapar,	  genom	  idroAsverksamhet,	  förutsäAningar	  för	  en	  posiVv	  utveckling	  av	  barn,	  ungdomar	  och	  vuxna	  i	  Uppsala.	  



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. 
Konkreta exempel: Glädje och gemenskap gäller här och nu och livet ut. Elakheter hör inte hemma i våra relationer. Spela, lek och lär. Se barnen 
utvecklas. Utbilda ledare.  

Demokra/	  och	  delak/ghet 
FöreningsdemokraVn	  innebär	  aA	  alla	  medlemmars	  röst	  har	  lika	  värde.	  DelakVghet	  innebär	  aA	  alla	  som	  deltar	  ges	  möjlighet	  aA	  påverka	  
och	  aA	  ta	  ansvar	  för	  sin	  verksamhet.	  DemokraV	  och	  delakVghet	  ska	  utövas	  jämställt	  och	  oavseA	  bakgrund.	  

Konkreta	  exempel:	  Den	  demokraVska	  föreningen.	  Vi	  är	  Sirius.	  Var	  med	  och	  påverka.	  Årsmötena	  är	  bästa	  dagen.	  Flera	  fester	  med	  familjen.	  Festerna	  är	  en	  ”happening”.	  	  
Så	  vikVgt	  aA	  vi	  samordnar	  föreningarna/klubbarna.	  Stor	  potenVal	  om	  vi	  gör.	  

Allas	  räA	  aA	  vara	  med 
Allas	  räA	  aA	  vara	  med	  innebär	  aA	  alla	  som	  vill	  ska	  kunna	  vara	  med	  uVfrån	  sina	  förutsäAningar.	  Alla	  som	  vill,	  oavseA	  naVonalitet,	  etniskt	  
ursprung,	  religion,	  ålder,	  kön	  eller	  sexuell	  läggning	  samt	  fysiska	  och	  psykiska	  förutsäAningar,	  får	  vara	  med	  i	  Sirius	  idroAsverksamhet.	  

Konkreta	  exempel:	  Vi	  kan	  skapa	  lag	  för	  vuxna,	  som	  kan	  sköta	  sig	  mer	  eller	  mindre	  själva.	  DeAa	  är	  idroA	  och	  social	  verksamhet.	  Många	  studenter	  som	  kommer	  Vll	  
Uppsala	  skulle	  gilla	  aA	  få	  bilda	  lag	  under	  paraplyet	  Sirius.	  Många	  gånger	  kan	  dessa	  intressen	  slussas	  vidare	  Vll	  andra	  klubbar/föreningar	  i	  Uppsala.	  Även	  Vll	  Röda	  Korset.	  	  
 
Rent	  spel  
Rent	  spel	  och	  ärlighet	  är	  en	  förutsäAning	  för	  tävlande	  på	  lika	  villkor.	  Det	  innebär	  aA	  hålla	  sig	  inom	  ramarna	  för	  överenskommelser	  och	  en	  
god	  eVk	  och	  moral.	  AA	  verka	  mot	  fusk,	  doping	  och	  oansvarig	  ekonomi,	  mot	  mobbning,	  trakasserier	  och	  våld	  såväl	  på	  som	  utanför	  
idroAsarena.	  

Konkreta	  exempel:	  Utbilda	  ledare.	  Reagera	  på	  föräldrar	  elller	  andra	  med	  Siriushalsduk	  som	  skriker	  åt	  spelarna	  med.	  	  



Framgångsfaktorer.	  
DeAa	  gör	  Sirius	  olika	  verksamheter	  uppskaAade	  och	  framgångsrika.	  

•Vi	  lever	  våra	  värderingar	  i	  hela	  Sirius. 
Kräver	  förankring	  och	  ledarutveckling.	  Medlemsprojektet	  behöver	  ta	  fram	  strategi	  och	  kommunikaVon.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Vilka	  ska	  vara	  våra	  medlemmar?	  
Sirius	  är	  miA	  lag	  oavseA	  var	  jag	  är	  född	  eller	  bor.	  Svårt	  och	  samVdigt	  vill	  vi	  verka	  för	  det.	  

• Tradi/on.	   
Eldsjälar	  rekryteras	  som	  idroAare	  och	  ledare	  sedan	  1907.	  De	  finns	  idag	  också	  och	  vi	  ska	  ta	  väl	  hand	  om	  dem.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Återigen	  är	  ledarutvecklingen	  så	  vikVg. 

• Sirius	  är	  lagförening	  med	  elitlag. 
Vi	  vet	  vad	  elit	  bidrar	  Vll.	  Vi	  är	  stolta	  över	  vår	  elit.	  Vi	  pratar	  gärna	  om	  våra	  SM-‐segrar/finaler	  och	  stjärnspelare.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Sirius	  är	  elit	  med	  bredd.	  	  

•Vi	  är	  Sirius,	  en	  vik/g	  del	  av	  Uppsala	  och	  Uppsalas	  varumärke	  och	  vice	  versa: 
Dialogen	  med	  kommunen	  så	  vikVg.	  60-‐talet	  var	  vi	  på	  topp,	  sedan	  har	  det	  svalnat.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
SamVdigt	  upplever	  vi	  aA	  kommunen	  upplever	  idroAen	  som	  en	  vikVg	  ingrediens	  i	  det	  framVda	  Uppsala.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Vi	  bör	  vara	  akVva	  i	  översiktsplanen	  för	  Uppsalas	  Vllväxt.	  Där	  behöver	  idroAen	  vara	  med.	  	  



”Vi är Sirius”

Värderingar: 

Glädje & gemenskap • Demokrati & delaktighet • Allas rätt att vara med • Rent spel  

INNEBANDYBANDYFOTBOLL

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  



Mål – april 2022 

Kära Uppsalabor! 

Vi sitter i våra fåtöljer på den pånyttfödda magnifika anläggningen Studenternas tillsammans med 15 000 andra 
åskådare, varav 12 000 klädda i blå/svart. 

Vilken underbar känsla av gemenskap och tillhörighet vi har upplevt genom vårt engagemang i Uppsala och i Sirius. 

Vi känner stolthet över alla mammor och pappor, men även över alla mor- och farföräldrar, som är ideellt 
engagerade i vår ungdomsverksamhet. Till våra ledarutbildningar har vi kö, dessa bygger på ledorden: ödmjukhet, 
tydlighet, långsiktighet och välkomnande. 

Det stora ideella engagemanget har skapat en bredd som gett en elit inom flertalet områden: 

• Regerande svenska mästare i såväl bandy som innebandy 

• Flera stora klubbar i staden diskuterar möjligheten med oss att bli en del av Sirius-familjen 

Vår framgång har gått hand i hand med Uppsalas tillväxt och utveckling. 

Tillsammans gläds vi åt Uppsalas framgångar där Sirius är en viktig del. Vi vill därför passa på att tacka alla som 
bidragit till att göra denna vision till verklighet, tack! 

Nu ska vi njuta av den tidiga seriefinalen där vi hoppas att vi piskar upp AIK riktigt ordentligt! 

Skrivet av oss alla som engagerat oss för Sirius sedan 1907 och inte minst är det skrivet av oss alla som engagerat 
oss de senaste 20 åren och som kommer att engagera oss under de kommande 20 åren. Tack för att ni alla ställer 
upp för Sirius och Uppsala.
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