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En kunnig styrelse skapar en stabil och trygg bostads-
rättsförening. Denna kurs ger dig goda baskunskaper. 
Utbildningen vänder sig till såväl nyvalda ledamöter/
suppleanter såväl som mer rutinerade ledamöter som 
vill fräscha upp sina kunskaper.
Utbildningen kräver inga förkunskaper.

Kursansvarig: Peter Gustavsson, Pergus Advokatbyrå

På utbildningen tar vi bl.a. upp följande ämnen:
• Styrelsens ansvar och arbete
• Styrelseledamots jäv
• Styrelsebesluts giltighet
• Protokoll
• Likhetsprincipen och generalklausulen

UTBILDNINGAR

STYRELSENS ANSVAR

Ort Dag Tid Plats Sista anmälningsdag

Västerås Måndag 19 september 18:00-21.00 Hotel Plaza 5 september

Borlänge Tisdag 20 september 18.00-21.00 Hotell Gustaf Wasa 6 september

Örebro Onsdag 21 september 18.00-21.00 ABF Örebro 7 september

Kursavgift: HSB brf kostnadsfritt. Ej HSB-medlem 2 500 kr inkl. moms per deltagare.

TRYGGARE STYRELSE MED RÄTT KUNSKAP 
Våra utbildningar ger dig som ny styrelseledamot en bra grund att stå på i ditt kommande styrelsearbete. 
Det ger även er som har erfarenhet av styrelsearbete en ny inspiration och utökad kunskap. Lagar, stadgar 
och andra krav förändras kontinuerligt och i ert styrelsearbete bör ni hela tiden hålla er uppdaterade. 
En påläst styrelse har lättare att möta medlemmars frågor samt driva bostadsrättsföreningen utifrån rätt 
förutsättningar.

Kostnadsfri för HSB Brf!

VALBEREDNING
Valberedningen har fått ett förtroende av medlemmar-
na i bostadsrättsföreningen att hitta lämpliga kandi-
dater till styrelsen mm. Ett bra styrelsearbete föregås 
alltid av att valberedningen har gjort ett bra jobb. Det 
är ett viktigt uppdrag och vi vill att ni ska känna att 
ni har med er en bra grund efter utbildningen. Syftet 
med utbildningen är att du ska lära dig mer om valbe-
redningens funktion och uppdrag på ett tydligt och 
pedagogiskt sätt.
Utbildningen kräver inga förkunskaper.

Kursansvarig: Peter Gustavsson, Pergus Advokatbyrå

På utbildningen tar vi bl.a. upp följande ämnen:
• En arbetsmodell för valberedningen
• Valberedningens uppgifter
• Valberedningens arbets- och synsätt
• Förhållandet till styrelsen och medlemmarna
• Så lockar du medlemmar till de olika uppdragen

Ort Dag Tid Plats Sista anmälningsdag

Västerås Måndag 12 september 18:00-21:00 HSB kontoret 29 augusti

Borlänge Tisdag 13 september 18:00-21:00 HSB kontoret  30 augusti

Örebro Onsdag 14 september 18:00-21:00 ABF Örebro 31 augusti

Kursavgift: 1 700 kr inkl. moms per deltagare. Ej HSB-medlem 2 500 kr inkl. moms per deltagare.

(Vid för lågt deltagarantal kan utbildningen bli digital via Zoom, 14 september)
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Uppdraget som sekreterare är ett viktigt uppdrag och vi 
vill att ni ska känna att ni har med er en bra grund att 
stå på efter utbildningen. Syftet med utbildningen är att 
du på ett tydligt sätt ska lära dig mer om sekreterarrol-
len samt vilka regler och normer som finns i rollen som 
sekreterare i en bostadsrättsförening. (Innehåller moment 
som ingår i utbildningen Styrelsens ansvar)
Utbildningen kräver inga förkunskaper.

Kursansvarig: Peter Gustavsson, Pergus Advokatbyrå

På utbildningen tar vi bl.a. upp följande ämnen:
• Rollen som sekreterare
• Styrelsens ansvar och arbete
• Dagordning och protokoll
• Arbetsgång
• Styrelsemötet - stämmoförhandlingar
• Medlemsinformation

SEKRETERARE

Ort Dag Tid Plats Sista anmälningsdag

Västerås Måndag 10 oktober 18:00-21.00 HSB kontoret 26 september

Borlänge Tisdag 11 oktober 18.00-21.00 HSB kontoret 27 september

Örebro Onsdag 12 oktober 18:00-21.00 ABF Örebro 28 september

Kursavgift: 1 700 kr inkl. moms per deltagare. Ej HSB-medlem 2 500 kr inkl. moms per deltagare.

FÖRENINGSVALD INTERNREVISOR
Den förtroendevalda revisorns roll och ansvar innebär 
att följa upp hur styrelsen sköter sina åtaganden gente-
mot föreningen. Vi går igenom hur granskningen kan 
utföras för att på bästa sätt tillgodose föreningens och 
medlemmarnas intressen. 
Utbildningen vänder sig till förtroendevalda revisorer 
och revisorssuppleanter, s.k. internrevisorer, men även 
styrelseledamöter är välkomna!

Kursansvarig: BoRevision AB

På utbildningen tar vi bl.a. upp följande ämnen:
• Vad är en Brf och vilka lagar & regler styr föreningen?
• Vad är revision och vad innebär det att vara revisor? 

- syfte och mål med revisionen, - tystnadsplikt, jäv mm, 
- arbetsfördelning styrelse-internrevisor-extern revisor 
(BoRevision)

• Praktisk revision, genomgång av granskningspro-
grammet

• Revisorns rapportering
• Styrelsens ansvar 

- protokoll, - underhållsplanering, upphandlingar mm
• Revisorns roll på stämman

Dag Tid Plats Sista anmälningsdag

Tisdag 18 oktober 18:00-21.00 Digitalt live via Teams 4 oktober

Kursavgift: 1 700 kr inkl. moms per deltagare. Ej HSB-medlem 2 500 kr inkl. moms per deltagare.

Vid för lågt deltagarantal kan utbildningen bli digital via Zoom, 12 oktober)
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Utbildningen ger dig en bra juridisk grund att stå på 
i det dagliga styrelsearbetet. Vi berör allt i från med-
lemskapsprövningar till under vilka förutsättningar 
föreningen får säga upp en bostadsrättshavare. 
Utbildningen vänder sig till dig som förtroendevald 
eller vicevärd i bostadsrättsföreningen.
Utbildningen kräver inga förkunskaper.

Kursansvarig: Peter Gustavsson, Pergus Advokatbyrå

På utbildningen tar vi bl.a. upp följande ämnen:
• Medlemskap i bostadsrättsföreningen 
• Medlemmens möjlighet till andrahandsupplåtelse av 

lägenhet
• Förverkandegrunder i Bostadsrättslagen
• Rättelseanmodan och uppsägning, tvångsförsäljning

BOSTADSRÄTTSJURIDIK - Inriktning på medlemskap och förverkande mm

Ort Dag Tid Plats Sista anmälningsdag

Västerås Måndag 24 oktober 18:00-21.00 HSB kontoret 10 oktober

Borlänge Tisdag 25 oktober 18.00-21.00 Gustaf Wasa Hotell 11 oktober

Örebro Onsdag 26 oktober 18.00-21.00 ABF Örebro 12 oktober

Kursavgift: 1 700 kr inkl. moms per deltagare. Ej HSB-medlem 2 500 kr inkl. moms per deltagare.

Här får du en fördjupad kunskap med fokus på un-
derhålls- och reparationsansvaret i föreningen. Vi 
pratar bland annat om vad som är styrelsens respektive 
bostadsrättshavarens ansvar.
Utbildningen vänder sig till dig som förtroendevald 
eller vicevärd i bostadsrättsföreningen.
Utbildningen kräver inga förkunskaper.

Kursansvarig: Peter Gustavsson, Pergus Advokatbyrå

På utbildningen tar vi bl.a. upp följande ämnen:
• Underhållsfrågor gällande uteplats, grönyta, bal-

konger mm
• Avtal om byggnation på uteplats, grönyta, balkong, 

förändring av bostadsrättens inre
• Underhållsansvarets fördelning mellan brf och  

bostadsrättshavaren
• Bostadsrättshavarens rätt att göra förändringar i sin 

lägenhet
• Skadehantering
• Kort om föreningens ansvar som fastighetsägare

BOSTADSRÄTTSJURIDIK - Fördelning av underhållsansvar mm

Ort Dag Tid Plats Sista anmälningsdag

Västerås Måndag 14 november 18:00-21:00 HSB kontoret 31 oktober

Borlänge Tisdag 15 november 18.00-21.00 Hotell Gustaf Wasal 1 november

Örebro Onsdag 16 november 18.00-21.00 ABF Örebro 2 november

Kursavgift: 1 700 kr inkl. moms per deltagare. Ej HSB-medlem 2 500 kr inkl. moms per deltagare.
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Ni får på denna utbildning en ökad kunskap och förstå-
else för årsredovisningen av en brf. Vi går också igenom 
ekonomiska begrepp som kan vara svåra att förstå; 
förvaltningsberättelse, Resultaträkning, Balansräk-
ning, Avskrivningar K2/K3, Underhållsfond, Nyckeltal 
och Bostadsrättskollen. Vi tittar på årsredovisningen 
i ett digitalt perspektiv. Vi guidar er i Mitt HSB, visar 
rapporter samt dokument som är kopplade till årsredo-
visningen. Vi presenterar ev. nyheter och går igenom 
e-signering av årsredovisningen.  
Utbildningen kräver inga förkunskaper.

Kursansvarig: Anna-Lena Andersson, Patrik Karlsson, 
Maria Engström & Karolina Widar, HSB MälarDalarna

På utbildningen tar vi bl.a. upp följande ämnen:
• Struktur och innehåll i en årsredovisning
• Svåra begrepp, balansräkning, yttre fond, avskriv-

ning, skatter
• Redovisningsreglerna K2/K3
• Årsredovisning i Mitt HSB

ATT FÖRSTÅ EN ÅRSREDOVISNING

Dag Tid Plats Sista anmälningsdag

Borlänge Torsdag 9 mars -23 17:30-19:45 HSB kontoret 23 februari -23

Västerås Torsdag 9 mars -23 17:30-19:45 HSB kontoret 23 februari -23

Örebro Torsdag 9 mars -23 17:30-19:45 HSB kontoret 23 februari -23

Digitalt Tisdag 14 mars -23 17:30-19:15 via Teams 28 februari -23

Kursavgift: 
Fysiskt; 1 700 kr inkl. moms per deltagare. Ej HSB-medlem 2 500 kr inkl. moms per deltagare.
Digitalt; 850 kr inkl. moms per deltagare. Ej HSB-medlem 1 250 kr inkl. moms per deltagare.

Som styrelseledamöter i en bostadsrättsförening bär ni 
ansvaret för att skydda era medlemmars personuppgif-
ter och hantera dem varsamt. 
Företag/bostadsrättsföreningar som brister i sin be-
handling av personuppgifter kan tvingas betala höga 
sanktionsavgifter vid en eventuell inspektion. För att 
undvika detta krävs en viss dokumentation och han-
tering av er i styrelsen. Personuppgifter finns överallt 
och ni behandlar dem ständigt i vardagen, till exempel 
via övervakningskameror, tvättstugelistor, trapphusre-
gister/trapphusinformation, digitala passagesystem, 
protokoll.

Kursansvarig: Linda Smedberg, HSB MälarDalarna 

På utbildningen tar vi bl.a. upp följande ämnen:
• Inventering personuppgifter
• Personuppgiftsbiträdesavtal och personuppgiftspolicy
• Vardaglig behandling av personuppgifter så som 

övervakningskameror, tvättstugelistor, trapphusre-
gister/information, digitala passagesystem, protokoll 
mm

GDPR UTBILDNING

Dag Tid Plats Sista anmälningsdag

Torsdag 9 februari -23 18:00-20:00 Digitalt live via Teams 26 januari -23

Kursavgift: 850 kr inkl. moms per deltagare. Ej HSB-medlem 1 250 kr inkl. moms per deltagare.

Nyhet!
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ANMÄLAN

ANMÄLAN – så här gör du
Stäm av med din styrelse
När du valt en utbildning du vill gå ska du börja med att stämma av att det är okej med 
din styrelse. Bostadsrättsföreningen betalar kursavgiften. 

Anmälan
Efter styrelsens godkännande anmäler du dig till utbildningen, senast två (2) veckor 
innan utbildningen startar, på www.hsb.se/malardalarna.
Tänk på att anmälan är bindande och notera att det finns en sista anmälningsdag för 
varje utbildningstillfälle.

Om en person anmäler flera från samma styrelse ser vi helst att man gör en separat 
anmälan för varje person, så att alla får sin bekräftelse.

Bekräftelse
Bekräftelse på din anmälan skickas ut via e-post ca. en (1) vecka innan utbildningstill-
fället.

Återbud / förbehåll
Om du måste lämna återbud ska det ske senast sju (7) dagar innan utbildningsstart. 
Detta gäller även utbildningar som är kostnadsfria för deltagare.

Avboka via www.hsb.se/malardalarna eller skicka e-post: 07medlem@hsb.se.

Vid senare återbud än 7 dagar debiteras hela avgiften. 

Självklart går det bra att överlåta platsen till en annan deltagare från bostadsrättsfören-
ingen meddela HSB detta.
HSB förbehåller sig rätten att ställa in utbildningen om deltagarantalet blir för litet eller 
vid annan anledning som vi inte kan råda över. Information om inställd utbildning 
meddelas via e-post.

Betalning
Avgiften faktureras bostadsrättsföreningen efter genomförd utbildning.  
I avgiften ingår utbildningsmaterial och dokumentation.

Frågor
Har du frågor om utbildningarna är du välkommen att kontakta: 
Anders Björk, e-post: anders.bjork@hsb.se, tfn: 010-303 27 59 eller  
Emma Thelander, e-post: emma.thelander@hsb.se, tfn: 010-303 27 75

Anmäl dig till våra utbildningar på www.hsb.se/malardalarna
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KALENDARIUM

UTBILDNINGSKALENDARIUM 2022-2023

UTBILDNING ORT DAG DATUM TID ANMÄL SENAST

20
22

S E P T E M B E R

Valberedning Västerås Måndag 12 september 18.00-21.00 29 augusti

Valberedning Borlänge Tisdag 13 september 18.00-21.00 30 augusti

Valberedning Örebro Onsdag 14 september 18.00-21.00 31 augusti

Styrelsens ansvar Västerås Måndag 19 september 18.00-21.00 5 september

Styrelsens ansvar Borlänge Tisdag 20 september 18.00-21.00 6 september

Styrelsens ansvar Örebro Onsdag 21 september 18.00-21.00 7 september

O K T O B E R

Sekreterare Västerås Måndag 10 oktober 18.00-21.00 26 september

Sekreterare Borlänge Tisdag 11 oktober 18.00-21.00 27 september

Sekreterare Örebro Onsdag 12 oktober 18.00-21.00 28 september

Föreningsvald revisor Digital Tisdag 18 oktober 18.00-21.00 4 oktober

Bostadsrättsjuridik 
- medlemskap och förverkande mm Västerås Måndag 24 oktober 18.00-21.00 10 oktober

Bostadsrättsjuridik 
- medlemskap och förverkande mm Borlänge Tisdag 25 oktober 18.00-21.00 11 oktober

Bostadsrättsjuridik 
- medlemskap och förverkande mm Örebro Onsdag 26 oktober 18.00-21.00 12 oktober

N O V E M B E R

Bostadsrättsjuridik 
 - fördelning av underhållsansvar mm Västerås Måndag 14 november 18.00-21.00 31 oktober

Bostadsrättsjuridik 
 - fördelning av underhållsansvar mm Borlänge Tisdag 15 november 18.00-21.00 1 november

Bostadsrättsjuridik 
 - fördelning av underhållsansvar mm Örebro Onsdag 16 november 18.00-21.00 2 november

20
23

F E B R U A R I

GDPR utbildning Digital Torsdag 9 februari 18.00-20.00 26 januari

M A R S

Att förstå en årsredovisning Borlänge Torsdag 9 mars 17.30-19.45 23 februari

Att förstå en årsredovisning Västerås Torsdag 9 mars 17.30-19.45 23 februari

Att förstå en årsredovisning Örebro Torsdag 9 mars 17.30-19.45 23 februari

Att förstå en årsredovisning Digital Tisdag 14 mars 17.30-19.15 28 februari

EN EGEN KVÄLL FÖR DIN STYRELSE - efter överenskommelse
Digitala verktyg - Skräddarsy en träff och lär dig mer om våra digitala verktyg/Mitt HSB/Skapa en hemsida i hsb.se

Flerårsprognos + möte - Genomgång av Din förenings ekonomi

Budgetmöte - Förstår du föreningens budget?

Bokslutsmöte - Kan du förklara föreningens resultat?

HSB MÄLARDALARNA
www.hsb.se/malardalarna | 07info@hsb.se | 010-303 27 00


