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Vägen till utveckling stavas ny kunskap. Som styrelse-  
ledamot i en bostadsrättsförening i HSb är ständig 
kompetensutveckling en förutsättning och ett stöd för att 
skapa en stark och fungerande förening med välvårdade 
fastigheter, en ekonomi i balans och medlemmar som trivs 
tillsammans. 
 
I kurskatalogen för hösten 2017 och våren 2018 erbjuder 
vi dig som förtroendevald noga utvalda kurser som ger 
goda insikter, utmanande perspektiv samt kontakter och 
kunskap som underlättar ditt uppdrag. 

Välkommen till ett år fyllt av kunskap som ger dig och  
din förening möjlighet att utveckla det goda boendet! 

Tips!
För att kunna kombinera yrkesliv med utbildning i samband med 
sitt förtroendeuppdrag kan det vara en god idé att styrelsen 
tar beslut om ersättning vid eventuellt arbetstidsbortfall.   
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DATUM KURS ORT TID 

24/8 • Underhållsplan i praktiken Umeå kl. 17.00–19.30

29/8 • Styrelsearbete Skellefteå, Storuman*, Kalix*, Kiruna* kl. 16.00–19.00

30/8 • Webbredaktör Skellefteå kl. 15.00–18.00

30/8 • Styrelsearbete Umeå, Luleå kl. 16.00–19.00

31/8 • Styrelsearbete boden, Haparanda, Gällivare kl. 16.00–19.00

4/9 • Webbredaktör Luleå kl. 16.30–19.30

5/9 • Ordförande & Sekreterare Umeå kl. 17.00–20.30

6/9 • Ordförande & Sekreterare Skellefteå, Gällivare kl. 17.00–20.30

7/9 • Ordförande & Sekreterare Luleå, Haparanda kl. 17.00–20.30

7/9 • Webbredaktör Umeå kl. 16.30–19.30

20/9 • Webbredaktör Haparanda kl. 15.00–18.00

27/9 • Webbredaktör Kiruna kl. 15.00–18.00

26/9 • Ekonomi Umeå, Luleå kl. 15.00–16.30

26/9 • Fördjupad ekonomi Umeå, Luleå kl. 17.00–19.30

27/9 • Ekonomi Skellefteå, boden kl. 15.00–16.30

27/9 • Fördjupad ekonomi Skellefteå, boden kl. 17.00–19.30

28/9 • Ekonomi Haparanda, Storuman**, Kalix**, Gällivare**, Kiruna** kl. 15.00–16.30

28/9 • Fördjupad ekonomi Haparanda, Storuman**, Kalix**, Gällivare**, Kiruna** kl. 17.00–19.30

3/10 • Föreningsrevisor Haparanda kl. 15.00–18.30

4/10 • Föreningsrevisor Luleå kl. 15.00–18.30

5/10 • Föreningsrevisor Umeå kl. 15.00–18.30

10/10 • HSb Portalen Skellefteå kl. 16.00–18.00

11/10 • HSb Portalen Umeå, Luleå kl. 16.00–18.00

12/10 • HSb Portalen boden, Haparanda, Webbaserad kl. 16.00–18.00

13/11 • Juridik Umeå kl. 12.00–18.00

14/11 • Fördjupad juridik Umeå kl. 10.00–15.00

15/11 • Juridik Luleå kl. 09.45–15.45

16/11 • Fördjupad juridik Luleå kl. 10.00–15.00

17/1 • Valberedning brf Umeå kl. 14.00–17.00

18/1 • Valberedning brf Luleå kl. 14.00–17.00

7/2 • Styrelsearbete Skellefteå kl. 16.00–19.00

27/3 • Ekonomi Skellefteå kl. 15.00–16.30

27/3 • Fördjupad ekonomi Skellefteå kl. 17.00–19.30

17/4 • Underhållsplanering Skellefteå, Storuman*, Kalix*, Gällivare* kl. 17.00–19.00          

18/4 • Underhållsplanering Umeå, Luleå kl. 17.00–19.00          

19/4 • Underhållsplanering boden, Haparanda, Kiruna kl. 17.00–19.00          

8/5 • Underhållsplan i praktiken Luleå, Kiruna kl. 17.00–19.30

9/5 • Underhållsplan i praktiken Skellefteå kl. 17.00–19.30

10/5 • Underhållsplan i praktiken Umeå kl. 17.00–19.30

Våra grund- och funktionskurser ingår i medlemskapet i HSB Norr 
för dig som förtroendevald i en HSb-förening. Du har också förmånliga 
priser på våra specialistkurser. Förtroendevalda i en icke HSb-förening 
är naturligtvis också välkomna!

*Deltagande sker lokalt på orten via videolänk från utbildningen i Skellefteå.  ** Deltagande sker lokalt på orten via webbsänd utbildning. 

• Grundkurs    • Funktionskurs   • Specialistkurs   

KALENDARIUM
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Syftet med utbildningen är att du ska lära dig mer om styrelsens 
olika roller och ansvar i en bostadsrättsförening, hur en 
bostadsrättsförening är uppbyggd och organiserad samt lagar 
och bestämmelser som styr föreningens verksamhet och 
beslut. Vi går även in på HSB som organisation och det finns 
naturligtvis utrymme för egna frågeställningar.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL
•	 Vad	är	HSB?
•	 Kooperativa	principer	och	värdegrund
•	 Bostadsrättsförening	innebörd	och	organisation
•	 Lagar	och	bestämmelser
•	 Föreningsstämmans	funktion	och	uppgift
•	 Styrelsens	roller	och	ansvar

Kursort Dag Datum Tid Sista Anmälningsdag
Skellefteå Tisdag 29 augusti kl. 16.00–19.00 20 augusti
Umeå Onsdag 30 augusti kl. 16.00–19.00 20 augusti
Luleå Onsdag 30 augusti kl. 16.00–19.00 20 augusti
boden Torsdag 31 augusti kl. 16.00–19.00 20 augusti
Haparanda Torsdag 31 augusti kl. 16.00–19.00 20 augusti
Gällivare Torsdag 31 augusti kl. 16.00–19.00 20 augusti
Storuman* Tisdag 29 augusti kl. 16.00–19.00 20 augusti
Kiruna* Tisdag 29 augusti kl. 16.00–19.00 20 augusti
Kalix* Tisdag 29 augusti kl. 16.00–19.00 20 augusti
Skellefteå Onsdag 7 februari kl. 16.00–19.00 28 januari

*Deltagande sker lokalt på orten via videolänk från utbildningen i Skellefteå.  
KURSAVGIFT: Ingår i medlemskapet för HSb Norr. Pris för icke medlem 1 000 kr+moms. ANMÄLAN & VILLKOR: Se sidan 12.

STYRELSEARBETE GRUNDSKURS

Syftet är att du som styrelseledamot eller vicevärd ska få en 
grundkunskap i bostadsrättsekonomi. Utbildningen tar upp 
grundläggande ekonomiska begrepp, exempelvis vad är en 
budget respektive årsredovisning och varför görs dessa? 
Vi kommer även titta på våra digitala verktyg, HSb Portalen, 
Webbinfo och Webbfaktura och gå igenom dess grunder.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL
•	 Grundläggande	ekonomiska	begrepp
•	 Fakturor	–	kontering
•	 Demo	av	webbaserade	verktyg

KURSORT DAG DATUM TID Sista anmälningsdag
Luleå Tisdag 26 september kl. 15.00–16.30 17 september
Umeå Tisdag 26 september kl. 15.00–16.30 17 september
boden Onsdag 27 september kl. 15.00–16.30 17 september
Skellefteå Onsdag 27 september kl. 15.00–16.30 17 september
Haparanda Torsdag 28 september kl. 15.00–16.30 17 september
Kiruna* Torsdag 28 september kl. 15.00–16.30 17 september
Storuman* Torsdag 28 september kl. 15.00–16.30 17 september
Kalix* Torsdag 28 september kl. 15.00–16.30 17 september
Gällivare* Torsdag 28 september kl. 15.00–16.30 17 september
Skellefteå Tisdag 27 mars kl. 15.00–16.30 18 mars

*Deltagande sker lokalt på orten via webbsänd utbildning. 
KURSAVGIFT: Ingår i medlemskapet för HSb Norr. Pris för icke medlem 600 kr+moms. ANMÄLAN & VILLKOR: Se sidan 12.

EKONOMI
Passa på.. Samma eftermiddag kan du även delta på vår 
specialistutbildning:  Fördjupad BostadsrättsekonomiGRUNDSKURS
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Förbundsjuristen från HSb Riksförbund utgår från konkreta fall och bryter 
ner juristspråket till förståeliga termer, ord och sammanhang. Vilka är 
bostadsrättsföreningens funktioner? Vilket ansvar har man som 
styrelseledamot? Hur går ett förverkande till? Under denna utbildning rätar  
vi ut alla era eventuella frågetecken och ger er en bra grund i bostadsjuridik 
som underlättar det löpande arbetet i styrelsen. Kursinnehållet kan till viss 
del styras av deltagarna. 

UTBILDNINGENS INNEHÅLL
•	 Föreningens	funktioner
•	 Styrelseansvar
•	 Underhållsansvar
•	 Övergång	och	medlemskap	
•	 Avhysningar
•	 Andrahandsuthyrningar

Kursort Dag Datum Tid Sista anmälningsdag
Umeå Måndag 13 november kl. 12.00–18.00 5 november
Luleå Onsdag 15 november kl. 09.45–15.45 5 november

KURSAVGIFT: Ingår i medlemskapet för HSb Norr. Pris för icke medlem 1 500 kr+moms. ANMÄLAN & VILLKOR: Se sidan 12.

JURIDIK

Missa inte.. Dagen efter grundutbildningen på resp. 
ort kan du även delta på vår specialistutbildning:  
Fördjupad Bostadsrättsjuridik

Nyhet!

HSb Portalen är ett digitalt verktyg för styrelsearbetet och underlättar 
kommunikationen mellan HSb, medlemmar, förtroendevalda, mäklare och 
banker. Kursen vänder sig till dig som förtroendevald i en HSb-bostadsrätts-
förening och syftar till att ge dig en inblick och förståelse för funktionerna i 
verktyget. 

UTBILDNINGENS INNEHÅLL
•	 Mina	sidor
•	 Administratören
•	 Överlåtelser	
•	 Föreningsdokument	
•	 Webbinfo
•	 Webbfaktura	

Kursort Dag Datum Tid Sista Anmälningsdag
Skellefteå Tisdag 10 oktober kl. 16.00–18.00 1 oktober
Umeå Onsdag 11 oktober kl. 16.00–18.00 1 oktober
Luleå Onsdag 11 oktober kl. 16.00–18.00 1 oktober
boden Torsdag 12 oktober kl. 16.00–18.00 1 oktober
Haparanda Torsdag 12 oktober kl. 16.00–18.00 1 oktober
Webbaserad* Torsdag 12 okotber kl. 16.00–18.00 1 oktober

*Kursen är webbaserad. Du behöver dator/surfplatta, tillgång till internet och Skype installerad på din dator/surfplatta. Innan kursstart mejlas en länk 
med instruktioner om hur du ansluter. 
KURSAVGIFT: Ingår i medlemskapet för HSb Norr. ANMÄLAN & VILLKOR: Se sidan 12.

HSB PORTALEN

GRUNDSKURS

GRUNDSKURS
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Syftet är att du som styrelseledamot eller vicevärd ska få 
bättre förståelse kring hur viktig en underhållsplan är. Vi går 
igenom hur du rent praktiskt använder underhållsplanen, både 
som ett tekniskt och ekonomiskt planeringsverktyg. Vi tittar 
även på det hur vårt digitala verktyg Underhållsplan online. 
För en fördjupning i ämnet finns specialistutbildningen 
”Underhållsplan i praktiken”. Se sidan 10.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL
•	 Definitioner	om	underhåll
•	 Underhållsplanens	grunder	och	upplägg
•	 Hur	du	använder	underhållsplanen
•	 Resultat	och	balansräkning
•	 Yttre	fond
•	 Egna	frågeställningar	och	förväntningar

KURSORT DAG DATUM TID Sista anmälningsdag
Skellefteå Tisdag 17 april kl. 17.00–19.00          8 april
Umeå Onsdag 18 april kl. 17.00–19.00 8 april
Luleå Onsdag 18 april kl. 17.00–19.00          8 april
boden Torsdag 19 april kl. 17.00–19.00          8 april
Haparanda Torsdag 19 april kl. 17.00–19.00          8 april
Kiruna Torsdag 19 april kl. 17.00–19.00          8 april
Storuman* Tisdag 17 april kl. 17.00–19.00          8 april
Kalix* Tisdag 17 april kl. 17.00–19.00          8 april
Gällivare* Tisdag 17 april kl. 17.00–19.00          8 april

*Deltagande sker lokalt på orten via videolänk från utbildningen i Skellefteå.  
KURSAVGIFT: Ingår i medlemskapet för HSb Norr. Pris för icke medlem 1000 kr+moms. ANMÄLAN & VILLKOR: Se sidan 12.

UNDERHÅLLSPLANERING

Utbildningen syftar till att ge ordförande och sekreterare i föreningar möjlighet att 
fördjupa sina kunskaper i hur styrelsearbete kan bedrivas för att bidra till det goda 
boendet. 
    Utbildningen ger kunskaper om ordförandens och sekreterarens arbetsuppgifter 
och arbetsfördelningen i styrelsen samt olika former av beslutsfattande. Den 
innefattar också praktiska råd gällande utformning av kallelse, dagordning och allt 
arbete med och kring protokollet. Dessutom rymmer kvällen ett kompletterande 
moment, mötesteknik. Denna del av utbildningen skapar möjlighet för att skapa mer 
effektivitet såväl avseende utnyttjande av tid som former för målfokuserade möten.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL
•	 Arbetsuppgifter,	arbetsfördel-
ning,	beslutsfattande.

•	 Praktiska	råd	kring	kallelse,		
dagordning	och	att	skriva	
protokoll

•	 Mötesteknik
•	 Erfarenhetsutbyte

Kursort Dag Datum Tid Sista anmälningsdag
Umeå Tisdag 5 september kl. 17.00–20.30 26 augusti
Skellefteå Onsdag 6 september kl. 17.00–20.30 26 augusti
Gällivare Onsdag 6 september kl. 17.00–20.30 26 augusti
Luleå Torsdag 7 september kl. 17.00–20.30 26 augusti
Haparanda Torsdag 7 september kl. 17.00–20.30 26 augusti

 KURSAVGIFT: Ingår i medlemskapet för HSb Norr. Pris för icke medlem 1000 kr+moms. ANMÄLAN & VILLKOR: Se sidan 12.

ORDFÖRANDE  
& SEKRETERARE FUNKTIONSSKURS

GRUNDSKURS



HSb Norr Utbildningskatalog HT2017–VT2018  |  7 

Syftet med utbildningen är att du som föreningsrevisor ska lära dig 
mer om revisorernas funktion och uppdrag. Under utbildningen går 
vi igenom en revision med en representant från revisionsbyrå. Vad 
är en revison, för vem gör vi det och hur gör vi det? Alla 
föreningsrevisorer bör ha tillgång till sin förenings webbinfo för att 
kunna följa föreningens ekonomiska förhållanden. Under denna 
utbildning lär du dig även hur detta verktyg fungerar. 

UTBILDNINGENS INNEHÅLL
•	 Revisorns	roll	och	ansvar
•	 Genomgång	av	revison	från	start	till	mål
•	 Digitalt	verktyg	-	Webbinfo
•	 Experten	delar	med	sig	av	erfarenheter
•	 Träffa	andra	i	samma	roll	-	erfarenhetsutbyte

Kursort Dag Datum Tid Sista anmälningsdag
Haparanda Tisdag  3 oktober kl. 15.00–18.30 24 september
Luleå Onsdag  4 oktober kl. 15.00–18.30 24 september
Umeå Torsdag  5 oktober kl. 15.00–18.30 24 september

 KURSAVGIFT: Ingår i medlemskapet för HSb Norr. Pris för icke medlem 1000 kr+moms. ANMÄLAN & VILLKOR: Se sidan 12.

FÖRENINGSREVISOR FUNKTIONSSKURS

FUNKTIONSSKURS

Syftet med utbildningen är att du ska lära dig mer om  
valberedningens funktion och uppdrag. Vi går igenom 
valberedningens arbets- och synsätt, förhållandet till 
styrelsen och medlemmarna samt tipsar om hur man 
lockar medlemmar till de olika uppdragen.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL
•	 Valberedningens	funktion	och	uppdrag	
•	 Arbets-	och	synsätt	
•	 Planering	och	struktur	
•	 Experten	delar	med	sig	av	sina	erfarenheter.	
•	 Praktiska	tips	&	träffa	andra	i	samma	roll

Kursort Dag Datum Tid Sista anmälningsdag
Umeå Onsdag 17 januari kl. 14.00–17.00 7 januari
Luleå Torsdag 18 januari kl. 14.00–17.00 7 januari

 KURSAVGIFT: Ingår i medlemskapet för HSb Norr. Pris för icke medlem 1000 kr+moms. ANMÄLAN & VILLKOR: Se sidan 12.

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGENS  

VALBEREDNING 

Erbjudande!
Varje representerad bostadsrättsförening får med en 
valberedningslåda efter avslutad utbildning. Lådan är ett 
uppskattat verktyg i valberedningsarbetet och innehåller 
bland annat skyltmaterial och broschyrer (värde 500:-)
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Syftet är att du som styrelseledamot eller vicevärd ska få den fördjupande 
kunskap och förståelse som krävs för att fullgöra ditt uppdrag som 
förtroendevald i en bostadsrättsförening. Under utbildningen ska vi bena ut 
begreppen i en årsredovisning och hur läser man egentligen en budget? Hur 
hänger budgeten ihop med underhållsplanen och hur hanterar en ekonomisk 
förening moms? 
    Utbildningen syftar även till att ge dig en djupare inblick i våra digitala 
verktyg som är kopplade till bostadsrättekonomi.  

UTBILDNINGENS INNEHÅLL
•	 Hur	läser	man	en	årsredovisning
•	 Hur	läser	man	en	budget
•	 Koppling	mot	underhållsplan
•	 Ekonomisk	uppföljning
•	 Moms
•	 Webbaserade	verktyg

Kursort Dag Datum Tid Sista anmälningsdag
Luleå Tisdag 26 september kl. 17.00–19.30 17 september
Umeå Tisdag 26 september kl. 17.00–19.30 17 september
boden Onsdag 27 september kl. 17.00–19.30 17 september
Skellefteå Onsdag 27 september kl. 17.00–19.30 17 september
Haparanda Torsdag 28 september kl. 17.00–19.30 17 september
Kiruna* Tisdag 28 september kl. 17.00–19.30 17 september
Storuman* Tisdag 28 september kl. 17.00–19.30 17 september
Kalix* Tisdag 28 september kl. 17.00–19.30 17 september
Gällivare* Tisdag 28 september kl. 17.00–19.30 17 september
Skellefteå Torsdag 27 mars kl. 17.00–19.30 18 mars

*Deltagande sker lokalt på orten via webbsänd utbildning.
KURSAVGIFT: 600 kr+moms för medlemmar i HSb norr. Pris för icke medlem 1 200 kr+moms. ANMÄLAN & VILLKOR: Se sidan 12.

FÖRDJUPAD EKONOMI SPECIALISTSKURS
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SPECIALISTSKURS

SPECIALISTSKURS

Målet med utbildningen är att du ska få en fördjupad kunskap i ämnet bostadsjuridik. 
Kursen omfattar konkret problemorientering och problemlösning. Vi fördjupar oss i 
relevanta rättsfall och deltagarna förväntas delta med egna exempel. 
    Dagen är uppdelad i två block. I det första blocket fokuserar vi på 
bostadsrättsföreningens styrning - stämman och styrelsen. Det andra blocket 
skräddarsys efter deltagarnas egna frågeställningar och undervisningen anpassas 
efter era önskemål och behov. Tanken är att uppehålla oss vid frågeställningar som 
fastighetsägaransvar, bostadsrättshavares ändringar i lägenheten, hyra och andra 
nyttjanderätter.  
     För att möjliggöra detta önskar vi senast två veckor innan kursstart, era 
frågeställningar/önskemål. Dessa skickas till webbmaster.norr@hsb.se  

Kursort Dag Datum Tid Sista anmälningsdag

Umeå Tisdag 14 november kl. 10.00–15.00 5 november
Luleå Torsdag 16 november kl. 10.00–15.00 5 november

KURSAVGIFT: 1 000 kr+moms för medlemmar i HSb Norr. Pris för icke medlemmar 2 500 kr+moms. ANMÄLAN & VILLKOR: Se sidan 12.

FÖRDJUPAD JURIDIK

Syftet med utbildningen är att du som är webbredaktör för er 
bostadsrättsförening ska lära dig hur verktyget för HSbs brf-hemsidor 
fungerar. Vi går igenom alla möjligheter som finns i verktyget och 
visar hur man går till väga för att skapa en hemsida. Vid kurstillfället 
får du möjlighet att arbeta med er egna brf-hemsida och samtidigt få 
stöd från kursledaren. Utbildningarna äger rum i datasalar. Det finns 
naturligtvis utrymme för egna frågeställningar. Kursen kräver egen 
bärbar dator. 

UTBILDNINGENS INNEHÅLL
•	 Hur	ser	redaktörsgränssnittet	ut
•	 Inspiration	till	hemsidans	utformning
•	 Genomgång	i	hur	ni	skapar:		
–	startsida,	menyer,	karta,	kalender

•	 Hur	ni	publicerar:	
–	nyheter,	bilder,	dokument	med	mera.

•	 Eget	arbete	med	stöd

KURSAVGIFT: 600 kr+moms. ANMÄLAN & VILLKOR: Se sidan 12.

WEBBREDAKTÖR

Kursort Dag Datum Tid Sista anmälningsdag
Skellefteå Onsdag 30 augusti kl. 15.00–18.00 20 augusti
Luleå Måndag 4 september kl. 16.30–19.30 20 augusti
Umeå Torsdag 7 september kl. 16.30–19.30 20 augusti
Haparanda Onsdag 20 september kl. 15.00–18.00 10 september
Kiruna Onsdag 27 september kl. 15.00–18.00 10 september

Psst.. För att få ut så mycket som möjligt av  
kursen bör ni förbereda och ta med texter, bilder  
och dokument på en USb-sticka till kurstillfället.  

 
Brf-hemsida ingår i  medlems-skapet!
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Syftet med denna utbildning är ge er en fördjupad och praktisk kunskap i det digitala verktyget Underhållsplan 
Online. Under utbildningen får ni en demonstration av det digitala verktyget innan ni får möjlighet att jobba med 
er förenings underhållsplan. Vi rekommenderar att ni är max två deltagare från varje föreningen för att ni ska få 
ut så mycket som möjligt samt att ni inför utbildningen har gjort en översyn av fastigheten.  

KURSORT DAG DATUM TID Sista anmälningsdag
Umeå Torsdag 24 augusti kl. 17.00–19.30          13 augusti
Kiruna Tisdag 8 maj kl. 17.00–19.30 29 april
Luleå Tisdag 8 maj kl. 17.00–19.30          29 april
Skellefteå Onsdag 9 maj kl. 17.00–19.30          29 april
Umeå Torsdag 10 maj kl. 17.00–19.30          29 april

 
KURSAVGIFT: 800 kr+moms för medlemmar i HSb Norr. Pris för icke medlemmar 1 600 kr+moms. ANMÄLAN & VILLKOR: Se sidan 12.

UNDERHÅLLSPLAN I PRAKTIKEN SPECIALISTSKURS

Att äga och förvalta en fastighet innebär ett stort ansvar. Du har inte bara ansvar för byggnaden och dess 
tekniska funktioner utan också ett indirekt ansvar för de boendes hälsa och säkerhet. Allt detta regleras av 
Miljöbalken och det innebär att du som fastighetsägare ansvarar för att gällande lagar följs - så kallad 
egenkontroll. Denna utbildning vänder sig till dig som vill fördjupa sig i ämnet egenkontroll och få bättre 
insyn i de kontrollpunkter som ska uppfyllas enligt lag. 

Kursort Dag Datum Tid Sista anmälningsdag
Ej fastställt Preliminärt hösten 2017   Se separat inbjudan

FASTIGHETSÄGARENS ANSVAR SPECIALISTSKURS
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Många bostadsrättsföreningar har idag en vicevärd. beroende på 
omständigheterna är vicevärden i vissa fall att anse som anställd. Detta 
arbetsgivaransvar är inte glasklart utan det finns många olika tolkningar 
och kreativa lösningar för att undvika ansvaret. Arbetstagarbegreppet  
är tvingande vilket innebär att parterna inte själva kan avgöra om en 
vicevärd ska anses som anställd eller inte, i stället är det 
omständigheterna i det enskilda fallet som är avgörande. Utbildningen 
syftar till att belysa det ansvar styrelsen har vid t ex en anställd vicevärd 
och vad dennes ersättning är.  

UTBILDNINGENS INNEHÅLL
•	 Arbetsgivaransvar	och	arbetsrätt
•	 Lagen	om	anställningsskydd
•	 Medbestämmandelagen
•	 Semester	och	andra	ledighetsregler
•	 Arbetsmiljöansvar
•	 När	anställningen	upphör

BRF SOM ARBETSGIVARE

Kursort Dag Datum Tid Sista anmälningsdag
Ej fastställt Preliminärt hösten 2017   Se separat inbjudan

Fördelen	med	en	skräddarsydd	kurs	är	bland	annat	att	
alla	deltagare	får	samma	information	vid	samma	tillfälle	
och	det	skapas	möjlighet	till	konkreta	diskussioner	som	
rör	din	egen	styrelse	och	bostadsrättsförening.	Ett	
kurstillfälle	kan	bland	annat	innehålla,	ekonomi,	under-
håll	och	fastighetsägaransvar.	Eller	så	kan	det	var	så	att	
hela	styrelsen	önskar	en	kurs	i	konsten	att	bedöma	en	
förenings	balans-	och	resultaträkning.	Kanske	finns	det	
en	önskan	om	mötesteknik	och	hur	en	styrelse	bidrar	
till	att	skapa	bra	relationer	i	en	förening?

Kursen	skapas	och	skräddarsys	efter	önskemål	från	just	
din	styrelse.	Diskutera	behoven	tillsammans	och	maila	
era	önskemål	till:	webbmaster.norr@hsb.se så	syr	vi	
ihop	ett	passande	kursinnehåll!	

SKRÄDDARSYDD  
KURS FÖR JUST DIN  
STYRELSE 
 
I en styrelse där alla ledamöter har en gemensam grund-
kunskap kan styrelsearbetet effektiviseras och bli mindre 
komplicerat. Med en kurs helt anpassad till behovet i din 
bostadsrättsförening skapas en god grund för att fokusera 
på rätt uppgifter och på så sätt även utveckla föreningen. 

SPECIALISTSKURS

Saknar du någon kurs eller har en idé om en ny? 
Tveka inte att ta kontakt med oss och lämna ditt tips.



 
 
ANMÄLAN 
Anmälan lämnas via anmälningsformulär under respektive 
utbildning på vår hemsida: www.hsb.se/norr/utbildning 
 
BEKRÄFTELSE
Efter sista anmälningsdag får du en bekräftelse på din 
anmälan. Här står även praktisk information om tider, lokal 
med mera. Observera att du vid anmälan måste ange e-post 
för alla anmälda. Detta för att en bekräftelse ska kunna 
skickas ut.  
 
Om en anmälan lämnas för flera personer samtidigt ansvarar 
du som gör anmälan för att samtliga anmälda får ta del av 
bekräftelsen som skickas till din e-post. 
 
ÅTERBUD
Återbud måste lämnas senast 5 dagar före kursstart. Vid 
senare återbud debiteras 1000 kr+moms. Vid förhinder går 
det naturligtvis bra att skicka någon annan styrelsemedlem 
att delta i ditt ställe. 
 
ANTAL DELTAGARE
Det krävs ett deltagarminimum anmälda på respektive kurs 
för att de ska kunna genomföras. HSb Norr förbehåller sig 
rätten att ställa in kursen vid för lågt deltagarantal. Du får 
naturligtvis meddelande om detta skulle inträffa.

Har du frågor gällande våra utbildningar eller känner dig osäker 
kring anmälan. Kontakta oss på webbmaster.norr@hsb.se  
eller ring vår växel på 0770-33 00 50. 
 

Huvudkontor: Smedjegatan 9, Luleå
www.hsb.se

ANMÄLAN & VILLKOR

KONTAKT


