VÅREN 2019

HSB STOCKHOLM UTBILDNING

Inspiration, motivation, erfarenhetsutbyte, glädje och kompetensutveckling.
Det finns många anledningar att gå en utbildning hos HSB Stockholm!
Vi erbjuder dig som är aktiv i din bostadsrättsförening kurser som
AVGIFTS
FRITT
ger dig kunskap och stöd i ditt arbete som styrelseledamot.
FÖR
MEDLEM
MAR

GRUNDKURSER
Våra grundkurser ger dig en trygghet i rollen som förtroendevald.
Grundkurs i styrelseabete
Under några timmar står styrelsens roller,
arbetsuppgifter och ansvar i fokus. Ett måste
för dig som är ny i styrelsen.
Styrelsens fastighetsägaransvar
Vi tar upp frågor kring förvaltning av fastigheter
och administrativa uppgifter som överlåtelser,
andrahandsuthyrning samt underhållsplanen.

Bostadsrättsföreningens ekonomiska grunder
För dig utan erfarenhet av ekonomiarbete i brf.
Genomgång av grunderna under verksamhetsåret
med hjälp av tillgängliga rapporter.
Bostadsrättsjuridik
En praktiskt inriktad kurs med diskussioner utifrån
olika situationer rörande stadgar, lagar, beslut, ansvar, ombyggnationer och medlemmar.

FUNKTIONSKURSER
För dig med en specifik funktion i styrelsen har
HSB ett antal kurser framtagna för att ge dig den
extra kunskap och trygghet som krävs för att
klara ditt uppdrag som exempelvis ordförande,
sekreterare eller studieorganisatör.

ORDFÖRANDE

VALBEREDNING

SEKRETERARE

SKRÄDDARSYDDA KURSER
Vill ni öka hela styrelsens kunskaper inom exempelvis bostadsrättsjuridik, fastighetsägaransvar
eller styrelseutveckling? Ni väljer vi utför! Utbild-

ningen kan också genomföras hos er i föreningen. Kontakta oss på kurser.stockholm@hsb.se
för förslag på upplägg och offert.

KURSER VÅREN 2019
Våra kurser genomförs av kunniga medarbetare med stor
erfarenhet av styrelsearbete i bostadsrättföreningar.

JANUARI

APRIL
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Valberedningskurs

FEBRUARI
7
11
12
13
14
18
19

Grundkurs i ekonomi
Sekreterarkurs
Ekonomistyrning i BRF
Valberedningskurs
Valberedningskurs
Grundkurs i styrelsens fastighetsägaransvar
Digital underhållsplan online

MARS
7
27
27

Digital fakturahantering
Webbpublicering
Studieorganisatör

Grundkurs i styrelsens fastighetsägaransvar
Grundkurs för nya styrelseledamöter
Bostadsrättsjuridik

MAJ
23

Digital fakturahantering

JUNI
5
11
12
13

Sekreterarkurs
Grundkurs i ekonomi
Grundkurs för nya styrelseledamöter
Ordförandekurs
KLICKA P
Å KURSNA
M

Christelle Södergren, är ordförande i HSB brf Ribby i Västerhaninge
sedan 2015. Hon har deltagit i många av våra kurser.
– Det är nyttigt att gå om kurserna eftersom det kommer upp nya saker.
Kursledarna skapar bra engagemang och föreläser tydligt. Det är också
givande att träffa andra förtroendevalda under kurserna. Sist pratade jag
med en annan deltagare som i sin förening har tagit ett beslut om att alla
i styrelsen måste gå minst två kurser om året. Nu har vi också tagit samma
beslut, säger Christelle.

MER INFORMATION
Vårt utbud uppdateras kontinuerligt med nya aktuella föreläsningar blandat med etablerade kursfavoriter. Du kan gå på kurs i allt från ekonomi
och juridik till praktiska inriktade kurser för ordförande eller sekreterare.
Missa inte heller våra populära temaföreläsningar.
Hela vårt utbildningsutbud finns presenterat på webben, där kan du också
anmäla dig direkt!

hsb.se/stockholm/utbildningar

NEN

