
UTBILDNINGAR
2017

HSB DALARNA

StyrelSenS anSvar1

ekonomi i boStadSrättSföreningen2

boStadSrättSjuridik3

Sekreterarutbildning4

att bygga en HemSida i nya hsb.se5



ekonomi i boStadSrättSföreningen

Hotell galaxen
i borlänge

2
utbildningen vänder sig till dig som är 

styrelse ledamot eller suppleant och på ett 

enkelt sätt vill lära dig mer om bostadsrätts-

föreningens ekonomi samt läsa och förstå 

årsredovisningen.18.00–21.00

anmäl dig senast
6 oktober 2016

1.700:-/person

17 oktober 2016

StyrelSenS anSvar

näringslivets Hus
ölandsgatan 6 i falun

1
utbildningen vänder sig till dig som är styrel-

seledamot, suppleant eller vice värd och vill 

ha en grundläggande utbildning i styrelsens 

ansvar.
18.00–21.00

anmäl dig senast
30 augusti 2017

1.700:-/person

11 september 2017

UTBILDNINGAR
I denna information finner 

du de utbildningar som 

HSB  Dalarna erbjuder dig 

som förtroendevald i  

bostads rättsföreningen.



att bygga en HemSida i nya HSb.Se

Hos er brf

5
utbildningen genomförs hemma i er bostads-

rättsförening och sker direkt i ert eget webb-

verktyg. när utbildningen som är på 2 eller 3 

timmar är klar har ni en enkel hemsida som alla 

medlemmar eller besökare kan logga in på. 

vi erbjuder två olika nivåer på utbildning på 

plats hemma i er bostadsrättsförening.

boStadSrättSjuridik

näringslivets Hus 
ölandsgatan 6 i falun

3
utbildningen vänder sig till dig som är styrel-

seledamot eller vice värd i en bostadsrätts-

förening och på ett enkelt sätt vill lära dig mer 

om vilka regler som gäller för bostadsrätter. 

utbildningen tar även upp en del praktiska tips 

och exempel.

18.00 – 21.00

anmäl dig senast
26 oktober 2016

1.700:-/person

6 november

enl. överens-
kommelse

enl. överens-
kommelse

2 tim 2.500:-
3 tim 3.100:-

Sekreterarutbildning

Hotell galaxen 
i borlänge

4
utbildningen vänder sig till dig som är  

sekreterare i bostadsrättsföreningens styrelse.

18.00 – 21.00

anmäl dig senast
18 september 2017

1.700:-/person

26 september 2017

enl. överens-
kommelse

UTBILDNINGAR



Frågor
Har du frågor om utbildningarna är du välkommen att 
ringa 0243-25 71 00.

Kursavgifter
Kursavgift debiteras bostadsrättsföreningen.  
För deltagare från bostadsrätts förening som inte är 
medlem i HSB debiteras ytterligare 25% på priset.

förtäring
Kaffe och smörgås serveras i anslutning till kurserna.  
Ange i anmälan om du vill ha någon form av specialkost.

Återbud/förbehåll
Återbud måste lämnas skriftligt via brev eller e-post, 
senast 7 dagar före kursstart. Vid senare återbud 
 debiteras hela kursavgiften. HSB för behåller sig rätten 
att ställa in kursen om deltagarantalet blir för litet.

Anmälan:
E-post: info.dalarna@hsb.se
Post: HSB Dalarna, Box 258, 781 23 Borlänge
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