IDROTTSHÖGSKOLAN
Utbildnings- och forskningsnämnden

KURSPLAN
Fastställd 2004-06-23

JURIDIK MED IDROTTSINRIKTNING, GRUNDKURS 2, 10 poäng
Sport Law, basic level 2, 10 credits
BESLUT OCH RIKTLINJER
Kursen ingår som en obligatorisk kurs inom utbildningsprogrammet Sport
Management 120 poäng.
Utbildningsområde:
Ämne:
Nivå:

Samhällsvetenskap
Juridik med idrottsinriktning
1-20 poäng

Kursen har behandlats av prefekten vid Institutionen för Idrotts- och
hälsovetenskap 04.06.16.
SYFTE/MÅL
Kursens mål är att utveckla studentens förmåga och kunskaper för framtida
arbete i arbetsledande ställning inom relevanta områden. Kursen skall ge
juridisk metodkunskap inom aktuella områden.
Inom valda problemområden förmedlas ett helhetsperspektiv med delar av
juridik relaterat till idrottens problemområden. Kursen omfattar problem
och frågor kring organisation och personal i idrottens organisationer
INNEHÅLL OCH UPPLÄGGNING
Juridik med idrottsinriktning, grundkurs 2, 10 poäng
Grundkurs 2a, 5 poäng
- Reglering av alternativa samarbetsformer
- Regler kring associationernas grunddokument - stadgar, avtal
- Idrottsrörelsens organisationspyramid
- Idrottsföreningen med indelning i sektioner och samarbete i allianser
- Föreningskunskap
- Aktiebolag i idrott och i anknytning till idrott
- Introduktion till den allmänna arbetsrätten, något om gränsdragningen
mellan uppdrag/anställning.
- Reglerna om anställningsavtal med olika regler för olika grupper av
anställda.
- Spänningen mellan anställningsavtalet och vissa idrotters
representationsbestämmelser.
- Allmänt om kollektivavtal
- Idrotten och kollektivavtal
- Det idrottsliga sanktionssystemet

Grundkurs 2b, 5 poäng
- Grundläggande redovisning med inriktning på löpande bokföring
- Beskattningssystemets allmänna uppbyggnad
- Beskattning av idrottens organisationer och idrottsmän
- Kopplingen mellan redovisning och beskattning
Undervisningen sker i form av lektioner, seminarieövningar och
gruppövningar. Seminarieövningarna utgörs av en serie rättsfallsseminarier,
där varje student skall representera en analys av ett rättsfall och fullgöra en
oppositionsuppgift.
EXAMINATION
Kunskaper examineras genom redovisning av uppgifter under kursernas
gång och genom en skriftlig sluttentamen på kursen.
Betyg sätts efter varje delkurs och slutbetyg när samtliga delkurser är
godkända. Som betyg på delkurser och som slutbetyg används något av
uttrycken Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.
FÖRKUNSKAPSKRAV
För tillträde till kursen krävs att studenten är antagen till det treåriga
programmet för Sport Management.
IKRAFTTRÄDANDE
Denna kursplan gäller fr o m ht 2004
ÖVRIGT
Varje delkurs kan efter särskilt beslut läsas som fristående kurs. Vid beslut
om fristående kurs gäller som förkunskap att studenten har allmän
högskolebehörighet. Urval sker efter särskilda bestämmelser, bl a kan förtur
ges till den som kan styrka behov av utbildningen i sin verksamhet. Vid
frågor gällande behörighet och urval kontaktas Idrottshögskolans
Utbildningsavdelning.
LITTERATUR
Kurs 1
Hemström, C, Organisationernas rättslig ställning, Om ekonomiska och
ideella föreningar, Norstedts Juridik.
Johansson, s; associationsrätten, en introduktion, Norstedts Juridisk.
Malmsten, K, Idrottens bestraffningsregler med förklaringar, Norsteds
Juridisk.
Sigman, T, Arbetsrätten. En översikt av svensk rätt med europarätt,
Norstedts Juridik, 3:e upplagan, 2001.
Kompendier och artiklar inom området.
Litteraturen avser senaste upplagan.
Kurs 2

Lodin, S-O, Lindenkrona, G Meltz, Silfverberg, c, Inkomstskatt – en lärooch handbok i skatterätt I och II, Studentlitteratur
Litteraturen avser senaste upplagan.

