
VÄLKOMMEN TILL ÅRETS 
STYRELSELEDAMOTKONFERENS!
YSTAD SALTSJÖBAD 11-12 OKTOBER

Hälften av platserna är redan bokade och det är först till kvarn som gäller.Boka plats redan idag!



För tredje året i rad bjuder HSB Skåne in till den stora konferensen på Ystad  
Saltsjöbad, exklusiv för våra HSB-föreningar! Du som ledamot är hjärtligt välkom-
men att dela denna helg med representanter från din och andra föreningar samt 
personal från HSB Skåne. Nytt för i år är att antal konferensplatser har utökats 
och att det nu är en Styrelseledamotkonferens. Det är först till kvarn som gäller! 
Tillsammans kommer vi bland annat ta del av intressanta föreläsningar, 
rättegångsspel, god mat och dans.

Fredagen den 11:e

Lördagen den 12:e
07.30 - 09.00  Frukost
09.00 - 09.30  Kundundersökning 2013
09.30 - 11.00  Stefan Hyttfors föreläser
11.00 - 12.00  HSB Skånes Styrelse och Ledning informerar
12.00 - 13.00  Avslutning och lunch

”Stefan Hyttfors målar framtidsbilder genom att prata om 
samhälls- och beteendeförändringar snarare än tekniska 
möjligheter och genom att peka på framgångsrika exempel. Han 
hämtar idéer från flera olika ämnesområden som han mixar ihop 
till en högenergisession som får dig att stanna upp och tänka 
till. Hans förmåga att beskriva trender som förändrar samhället, 
näringslivet och våra beteenden får dig garanterat att se nya hot, 
möjligheter och inte minst behovet av ständig förändring.”

Datum?

Tid?

Pris?

Var?

Frågor?

Vem?

11-12 oktober

Från kl. 09.00 på fredagen till cirka kl. 13.00 på lördagen

3 728 kr inkl. moms per person i enkelrum
3 210 kr inkl. moms per person i dubbelrum

Ystad Saltsjöbad, Saltsjöbadsvägen 15, 271 39 Ystad

Kontakta Victoria Palm   |   046- 210 84 45   |   victoria.palm@skane.hsb.se

Ordinarie styrelseledamöter i bostadsrättsföreningar knutna till HSB Skåne
Fler deltagare från varje förening är välkomna!

*Ditt namn:

*Adress:

*Tel/mobil:

*E-post:

Allergier/specialkost:

ANMÄLAN

ANMÄLAN POSTAS TILL:
Victoria Palm, HSB Skåne, Box 1712, 221 01 Lund
Du kan även maila din anmälan till: victoria.palm@skane.hsb.se
Vänligen, ange alla ovanstående uppgifter även i mailet!

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 13 SEPTEMBER

Självkostnad för mat och logi. Kostnaden faktureras bostadsrättsföreningen 
efter genomförd konferens.

OBS! Anmälan är bindande och kostnaden faktureras er brf.

08.45 - 09.00  Ankomst och kaffe
09.00 - 09.30  Välkomsttal och inledning av HSB Skånes VD Ann Irebo
09.30 - 10.30  Roland Jonsson, Energichef HSB Riksförbund
10.30 - 12.00  HSB Skånes IT-utveckling/kundnytta; Webbhero, E-faktura mm.
12.00 - 13.00  Lunch
13.00 - 14.00  Liselotte Herrlander, Revisor Borevision talar om nya
   redovisningsregler (K2-K3)
14.00 - 17.00  Rättegångsspel med HSB Skånes Jurister
17.00 - 18.30  Incheckning, tillgång till rummen samt fri tid 
18.30 - 19.00  Fördrink
19.00   Middag och efterföljande dans till Danne Stråhed

Jag vill bo i enkelrum!

*Brf:

Jag vill bo i dubbelrum och dela med...
Observera att den du vill dela med måste inkomma med egen anmälan!

DAGS FÖR KONFERENS!

Stefan Hyttfors


