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Plagiat är en form av fusk som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer

materialet som ditt eget eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller

publicerade arbeten utan att referera till detta. 
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Mål Efter genomförd kurs skall studenten kunna:
 
Kunskap och förståelse:
- förklara grundläggande begrepp inom redovisning, finansiering, budgetering och kalkylering
- förklara grundläggande begrepp inom marknadsföring och personlig försäljning
- beskriva de processer som är förknippande med projekt och projektledning
- redogöra för sambandet mellan marknadsplanering, budgetering och redovisning i en
projektkontext
- redogöra för förening som organisationsform och vilka lagar som är specifika eller särskilt
tillämpliga för föreningslivet inom idrotts- och hälsosektorn.
 
Färdighet och förmåga:
- självständigt upprätta en budget och bokföra de vanligast förekommande affärshändelserna
för ett projekt eller annan delverksamhet inom idrotts- och hälsosektorn
- upprätta en enklare marknadsplan för ett projekt eller annan verksamhet inom idrotts- och
hälsosektorn
- planera, leda och genomföra ett idrotts- eller hälsorelaterat projekt.
- självständigt samt i grupp diskutera och reflektera kring väsentliga marknadsföringsfrågor
och finansieringsformer för föreningsliv inom idrotts- och hälsosektorn
- utvärdera ett idrotts- eller hälsorelaterat projekt.



Sida 2 

Plagiat är en form av fusk som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer

materialet som ditt eget eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller

publicerade arbeten utan att referera till detta. 

 
Värderingsförmåga och förhållningssätt:
- självständigt värdera och reflektera över idrotts- och hälsosektorns eventuella unika drag i
förhållande till andra sektorer/företagsekonomiska verksamheter.

Kursens innehåll I kursen behandlas företagsekonomiska begrepp såsom budgetering, intäkter, kostnader,
finansiering, redovisning, bokslut, marknadsplan och personlig försäljning. Kopplat till
begreppen belyser kursen föreningslivets organisation och förutsättningar. Tillämpliga lagar
och regler för föreningslivet beskrivs. Begreppen kopplas ihop med den kontext och med de
projektprocesser och projektledningsuppdrag som är vanligt förekommande i föreningslivet
och i idrottslig verksamhet, både professionellt och ideellt. Stor vikt läggs vid att belysa
samband mellan begreppen och deras betydelse för verksamheter inom föreningslivet och
idrotts- och hälsosektorn.
 
Kursen innehåller flera praktiskt relaterade delar med syfte att kursen ska utgöra en brygga
mellan studenternas utbildning och kommande arbetsliv.

Undervisning Föreläsningar, seminarier, tillämpningsövningar, grupparbeten och handledning.

Förkunskaper Grundläggande behörighet.

Examinationsform Tentamen, skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga redovisningar samt examinerande
seminarier.

Betyg A, B, C, D, E, Fx, F

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
0010   Del 1 - PM-arbete 3 hp Betyg: UG

0020   Del 1 Grupparbete - Budget 1 hp Betyg: UG

0030   Del 1 - Skriftlig tentamen, redovisning och
ekonomistyrning

3,5 hp Betyg: AF

0040   Del 2 - PM - arbete, arrangera
arbetsmarknadsdag

3 hp Betyg: UG

0050   Del 2 - Litteraturseminarium/case study 1 hp Betyg: UG

0060   Del 2 - Individuell hemtentamen 3,5 hp Betyg: AF


