Välkommen till Högskolan i Gävle och kursen
Idrottsekonomi, 7,5 hp!
Period för kursregistrering: Ni registreras manuellt av kansliet efter första kursträff.

Kursinformation
Kursen ges på helfart/halvfart/kvartsfart under vecka xx-xx.
Kursnamn

Idrottsekonomi

Kurskod

FEG000

Anmälningskod

11127

Ansvarig akademi

Akademin för utbildning och ekonomi

Kursansvarig lärare

Erika Persson
E-post: erika.persson@hig.se
Tel: 0705-185892

Kursadministration

Angelica Selin
E-post: kurs-aue@hig.se

Kursplan och schema
Kursplan med litteraturlista
Kursens schema

Kursupplägg
VÄLKOMMEN TILL KURSSTART
Det är med stort engagemang jag ser fram emot att träffa er på 11/12 kl 09.00 i sal 99:136. Vi ska
tillsammans göra en spännande resa tillsammans, inom företagsekonomins värld med inriktning mot
idrotts- och hälsosektorn.
I kursen kommer vi att behandla företagsekonomiska begrepp som; budgetering, intäkter, kostnader,
redovisning, bokslut, marknadsplan och personlig försäljning. Målsättningen i denna kurs är att ni ska
kunna förklara dessa grundläggande begrepp och att ni ska kunna bokföra vanligt förekommande
affärshändelser, upprätta en budget, men att även i grupp genomföra en marknadsplan. Det är också
viktigt för oss att ni utvecklar en värderingsförmåga där ni kan reflektera och värdera unika drag inom
idrotts- och hälsosektorn.
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Examinationsmoment:

INLÄMNINGSUPPGIFT 1 – starta ett eget företag som ni skall göra en marknadsplan för.
Består av del 1 och del 2.

Del 1: Deadline, tisd19/12 kl 16:00
Ni ska starta ett eget företag. Ni ska behandla nedanstående begrepp, skriftligen diskutera och
motivera era val. Viktigt att ni kopplar era resonemang till litteraturen:
a) Affärsidé, b) Företagsform och c) Företagsnamn och logotyp
Del 2: PM-arbete, marknadsplan, deadline 4/1 kl 16.00
Här utvecklar ni del 1, dvs ni ska upprätta en marknadsplan för ert nystartade företag.

INLÄMNINGSUPPGIFT 2 – Inlämningsuppgift budget. Deadline 29/12 kl 16.00.
Uppgiften presenteras och blir tillgänglig i samband med föreläsningen om budget den 13/12.

SALSTENTAMEN - onsdag den 10/1, 15.00-19.00. Försöker just nu att ändra till att ni ska få
skriva dagtid.

Följande kurslitteratur ska införskaffas:
Frostenson, M., Prenkert, F. (2015). Företagsekonomi i praktik och princip. Sanoma utbildning. sidor:
410
Johansson, R., Ridderström C., Östgren, C (senaste upplagan). Bokföring från början. Faktabok.
Liber. sidor: ca 280
Johansson, R., Ridderström C., Östgren, C (senaste upplagan). Bokföring från början: Lösningar.
Liber. sidor: ca 140
Stewart, B. Sport funding and Finance (sport management series). Elektronisk resurs.
Artiklar och övrigt material kan tillkomma om max 500 sidor!
Referenslitteratur:
Bokelund Svensson, U. & Nyholm, J (senaste upplagan). Idrottsföreningar – praktisk
föreningshandbok om skatt, juridik och ekonomi, . BL-info. sidor: ca 350
Carlsson, P. & Nyholm, J (senaste upplagan). Företagets ekonomi. Handbok för icke ekonomer. BLinfo. sidor: ca 180
I dagarna öppnar jag kursens blackboardsida där jag kommer att publicera en detaljerad
studiehandledning som innehåller information om kursens olika examinationsmoment. Ett viktigt
inslag är ett diskussionsforum som heter ”Bollplanket” (finns under fliken ”Diskussioner”, där ni kan
ställa vilken fråga som helst om kursen, de olika examinationsuppgifterna eller specifika
räkneövningar.
Varmt välkomna till kursstart den 11/12, kl 09.00 i sal 99:136.
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Mvh,
Erika Persson, 0705-185892, epo@hig.se

Kommunikationssätt
Blackboard
Kurs-ID i Bb:
HT17_11127
Access-kod:
11127
Period för enrollering: v50
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