
Kursen anordnas i samarbete med Kursen anordnas i samarbete med Kursen anordnas i samarbete med Kursen anordnas i samarbete med 

Studieförbundet VuxenskolanStudieförbundet VuxenskolanStudieförbundet VuxenskolanStudieförbundet Vuxenskolan    

Anmäl dig Anmäl dig Anmäl dig Anmäl dig senast 16 januari senast 16 januari senast 16 januari senast 16 januari     

0430043004300430----126 50 eller laholm@sv.se 126 50 eller laholm@sv.se 126 50 eller laholm@sv.se 126 50 eller laholm@sv.se     

Chans att utveckla ditt landsbygdsföretag!Chans att utveckla ditt landsbygdsföretag!Chans att utveckla ditt landsbygdsföretag!Chans att utveckla ditt landsbygdsföretag!    
 

Vi har företagarkursen för dig som är deltidsföretagare,  
hobbyföretagare eller nyligen har startat din verksamhet! 

 

Med kunnig kursledare får du lära dig grunderna för ditt företagande.  
Du får göra en enkel affärsplan, ta fram produktkalkyler  

och lära dig att marknadsföra ditt företag. 

Den tid du investerar på kursen Den tid du investerar på kursen Den tid du investerar på kursen Den tid du investerar på kursen 
har du mångfalt igen när du ska har du mångfalt igen när du ska har du mångfalt igen när du ska har du mångfalt igen när du ska 

utveckla ditt företag!utveckla ditt företag!utveckla ditt företag!utveckla ditt företag!    

Aktiviteten är en del av, och 

Aktiviteten är en del av, och 

Aktiviteten är en del av, och 

Aktiviteten är en del av, och     

finansierad av LISA

finansierad av LISA

finansierad av LISA

finansierad av LISA----projektet 
projektet 
projektet 
projektet     

och därmed 

och därmed 

och därmed 

och därmed kostnadsfri 
kostnadsfri 
kostnadsfri 
kostnadsfri     

för inbjudna deltagare.

för inbjudna deltagare.

för inbjudna deltagare.

för inbjudna deltagare.    

Inbjudan 

Kursen ger digKursen ger digKursen ger digKursen ger dig    

• Verktyg du behöver för ditt företagandeVerktyg du behöver för ditt företagandeVerktyg du behöver för ditt företagandeVerktyg du behöver för ditt företagande    

• Möte med andra företagareMöte med andra företagareMöte med andra företagareMöte med andra företagare    

• Stimulans att gå vidare i ditt företagandeStimulans att gå vidare i ditt företagandeStimulans att gå vidare i ditt företagandeStimulans att gå vidare i ditt företagande    

 

Kursledare: 

Claes ÅkerbergClaes ÅkerbergClaes ÅkerbergClaes Åkerberg, 

företagsrådgivare 
på Växa Sverige 

och Hushållnings-
sällskapet Halland.  

Kursen är uppdelad på tre tillfällen :Kursen är uppdelad på tre tillfällen :Kursen är uppdelad på tre tillfällen :Kursen är uppdelad på tre tillfällen :    
Torsdagar kl 15Torsdagar kl 15Torsdagar kl 15Torsdagar kl 15----18 den 19/1, 26/1 och 2/2 18 den 19/1, 26/1 och 2/2 18 den 19/1, 26/1 och 2/2 18 den 19/1, 26/1 och 2/2     

Från 14.30 serveras kaffe och fralla.Från 14.30 serveras kaffe och fralla.Från 14.30 serveras kaffe och fralla.Från 14.30 serveras kaffe och fralla.    

Plats: Plats: Plats: Plats: Fritidsgården Blankan i Knäred Fritidsgården Blankan i Knäred Fritidsgården Blankan i Knäred Fritidsgården Blankan i Knäred     
(vid skolan och sporthallen)(vid skolan och sporthallen)(vid skolan och sporthallen)(vid skolan och sporthallen)    

Arrangör: LISA projektet i Laholms kommun 

Ansvarig: Kerstin Brantryd tfn 0430-265 33 

E-post: kerstin.brantryd@laholm.se 

Kursinnehåll:Kursinnehåll:Kursinnehåll:Kursinnehåll:    

• Enkel affärsplan med din berättelse, affärsidé, unicitet Enkel affärsplan med din berättelse, affärsidé, unicitet Enkel affärsplan med din berättelse, affärsidé, unicitet Enkel affärsplan med din berättelse, affärsidé, unicitet 
och mål.och mål.och mål.och mål.    

• Ekonomi Ekonomi Ekonomi Ekonomi ———— helt enkelt med intäkter, kostnader, vinst m.m. helt enkelt med intäkter, kostnader, vinst m.m. helt enkelt med intäkter, kostnader, vinst m.m. helt enkelt med intäkter, kostnader, vinst m.m.    

• Enkel marknadsföringsplan med dina marknadsförings-Enkel marknadsföringsplan med dina marknadsförings-Enkel marknadsföringsplan med dina marknadsförings-Enkel marknadsföringsplan med dina marknadsförings-
verktyg och argument.verktyg och argument.verktyg och argument.verktyg och argument.    


