
KURSKATALOG ÅR 2022
Inspiration, motivation, erfarenhetsutbyte, glädje och kompetensutveckling - det 

finns helt enkelt många anledningar att gå HSBs kurser.
Varmt välkommen med din anmälan!

HSB VÄRMLAND 
OCH HSB KRISTINEHAMN

Foto: johner.se
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TRYGGARE STYRELSE 
MED RÄTT UTBILDNING
Utbildning är en hjärtefråga för oss i HSB. Av erfarenhet 
vet vi att det är både enklare och roligare att driva en 
bostadsrättsförening om man känner att man behärskar 
sitt uppdrag. Välutbildade förtroendevalda ger stabila för-
eningar och trygga medlemmar.

Vi erbjuder dig som är aktiv i din bostadsrättsförening kvalificerade 
utbildningar som ger dig kunskap och stöd i ditt arbete som styrel-
seledamot. Utbildningarna passar både dig som är helt ny i din roll 
i en styrelse och dig som varit med länge men vill fräscha upp dina 
kunskaper. Nya perspektiv, nya kontakter, inspiration och motivation 
behöver vi alla för att utvecklas - välkommen att anmäla dig till nå-
gon, eller flera, av HSB Värmlands och HSB Kristinehamns kurser!

ANMÄLAN - SÅ GÖR DU
1. PRATA MED DIN STYRELSE

Har du hittat en kurs du skulle vilja gå? Kul! Stäm av med din styrel-
se att det är okej, kanske är det en fördel om ni är fler från styrelsen 
som genomför kursen? Bostadsrättsföreningen står för den eventu-
ella kurskostnaden.

2. SKICKA IN DIN KURSANMÄLAN

Efter godkännande från styrelsen anmäler du dig till kursen. Din 
anmälan ska innehålla följande information:

 » Bostadsrättsföreningens namn
 » Ditt för- och efternamn
 » Din hemadress
 » Ditt telefonnummer och din e-postadress
 » Eventuell faktureringsadress

Du anmäler dig via vår hemsida. Välj den utbildning du är intresse-
rad av för mer information och anmälningslänk på respektive sida: 

• hsb.se/varmland/medlem/bostadsrattsforening/utbildning
• hsb.se/kristinehamn/medlem/bostadsrattsforening/utbildning

Uppgifter behandlas på ett säkert och korrekt sätt enligt dataskyddsförordningen 
(GDPR). Tänk på att din anmälan är bindande.

Det går också bra att ringa in din anmälan till: 0550-341 00 eller 
054-19 84 00. Tänk på att lämna samtliga uppgifter enligt ovan.

3. ÅTERBUD

Om du måste lämna återbud ska detta göras senast tre dagar innan 
kursdatum. Därefter förbehåller vi oss rätten att fakturera hela kost-
naden för kursen. Dessa återbudsregler gäller även de kostnadsfria 
kurserna

4. BETALNING

Kursavgiften faktureras föreningen efter avslutad kurs. Medlems-
priset gäller endast medlemmar i HSB Värmland och HSB Kristine-
hamn.

OBS! Vi förbehåller och rätten att ställa in utbildning vid för få anmälningar eller om 
något annat oförutsett inträffar. Reservation även för ändringar vad gäller kursut-
bud, datum och tider. Kurskatalogen kan komma att uppdateras undet året.
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GRUNDKURS I STYRELSEARBETE
      digital kurs
Styrelsen och dess ledamöter har både ansvar och befogenheter. Kursen ger översiktlig kunskap om stadgar 
och lagar, arbetsuppgifter och planering samt mötesteknik som underlättar styrelsearbetet. Den passar dig  
som är nyvald, men även dig som suttit med ett tag i styrelsen och vill fräscha upp dina kunskaper. 

Kursledare är personal från HSB.

KURSEN BEHANDLAR
 » Styrelsen och den enskilde ledamotens ansvarsområden och rättigheter i förhållande till stadgar och lagar.
 » Lämplig arbetsfördelning i styrelsen.
 » Effektiv planering och hantering av möten samt grundläggande mötesteknik.

Kursen är kostnadsfri för medlemsföreningar i HSB Värmland och HSB Kristinehamn. 
Ej medlemmar betalar en kursavgift på 900 kronor exklusive moms per deltagare och tillfälle.

TISDAG 6 SEPTEMBER
TID: 17:00-19:00
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 1/9
PLATS: Digital kurs via Teams

GRUNDKURS - SEKRETERARE
      digital kurs
Kursen ger praktiska råd kring utformande av kallelse, dagordning och protokoll. Övergripande  
genomgång av språk och formalia för protokoll samt vad som gäller för reservationer, justering,  
offentlighet och protokollets arkivering. Kursen är användbar även för dig som inte fått uppdraget som  
sekreterare i styrelsen.

Kursledare är personal från HSB.

Kursen är kostnadsfri för medlemsföreningar i HSB Värmland och HSB Kristinehamn. 
Ej medlemmar betalar en kursavgift på 900 kronor exklusive moms per deltagare och tillfälle.

TISDAG 27 SEPTEMBER
TID: 17:00-19:00
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 22/9 
PLATS: Digital kurs via Teams

JURIDIK I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN
      digital kurs
Viss juridisk kunskap är ett betryggande stöd för vardagens sysslor i en bostadsrättsförening. Kursen Juridik i  
bostadsrättsföreningen tar upp några av de vanligaste förekommande juridiska frågorna för en bostadsrättsstyrelse:

 » Störningar. En genomgång av vad som kan utgöra en störning och hur föreningen bör agera vid störningar. 
 » Andrahandsupplåtelse. En genomgång av vad som är en andrahandsupplåtelse och hur föreningen bör agera  

vid olovliga andrahandsupplåtelser. 

Kursledare är jurist från HSB Riksförbund.

Kursen kostar 600 kronor exklusive moms per deltagare och tillfälle för medlemsföreningar i HSB Värmland och 
HSB Kristinehamn. Ej medlemmar betalar en kursavgift på 900 kronor exklusive moms per deltagare och tillfälle.

ONSDAG 5 OKTOBER
TID: 17:00-19:00
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 30/9
PLATS: Digital kurs via Teams

Foto: Karl Nordlund
TISDAG 3 MAJ
TID: 17:00-19:00
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 28/4
PLATS: Digital kurs via Teams
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Med reservation för ändringar vad gäller kursutbud, datum och tider. Kurskatalogen kan komma att uppdateras under året.

Anmäl dig

på hsb.se!

https://www.hsb.se/varmland/medlem/bostadsrattsforening/utbildning/
https://www.hsb.se/kristinehamn/medlem/bostadsrattsforening/utbildning
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VALBEREDNING
      digital kurs
Kursen ger dig kunskap om vilka personer som är valbara för vilka uppdrag, vilka mandatperioder  
som gäller, stadgar att förhålla arbetet till, valberedningens roll på föreningsstämman samt tips om  
hur du motiverar andra.

Kursledare är personal från HSB.

KURSEN BEHANDLAR
 » Valberedningens arbete från start till mål.
 » Vilka personer som är valbara för vilka uppdrag.
 » Praktiska tips för att skapa intresse bland medlemmar att engagera sig i föreningen.
 » Stadgar och bestämmelser som påverkar arbetet.

Kursen är kostnadsfri för medlemsföreningar i HSB Värmland och HSB Kristinehamn. 
Ej medlemmar betalar en kursavgift på 900 kronor exklusive moms per deltagare och tillfälle.

DATUMDATUM

TISDAG 25 OKTOBER
TID: 17:00-19:00
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 20/20
PLATS: Digital kurs via Teams

GRUNDKURS FÖR REVISORER
      digital kurs
Revisor är ett förtroendeuppdrag som innebär ansvar för att granska föreningens verksamhet och ekonomi.  
Det innebär bland annat att gå igenom och kontrollera räkenskaperna, kontrollera hur ekonomiska handlingar  
förvaras och hur styrelsen skött den ekonomiska förvaltningen. Revisionen bidrar därmed till ett säkert ekonomi- 
arbete och en sund ekonomi.

Kursledare är Joakim Mattsson, revisor från Borevision.

KURSEN BEHANDLAR:
 » Baskunskaper i hur en förenings ekonomi och verksamhet årligen ska granskas.
 » Revisorns roll och uppdrag.

Kursen kostar 600 kronor exklusive moms per deltagare och tillfälle för medlemsföreningar i HSB Värmland 
och HSB Kristinehamn. Ej medlemmar betalar en kursavgift på 900 kronor exklusive moms per deltagare och tillfälle.

MÅNDAG 17 OKTOBER
TID: 17.00-20.00
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 12/19
PLATS: Digital kurs via Teams

BÄTTRE KOMMUNIKATION I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN
      digital kurs
Förbättra er kommunikationen både inom styrelsen och till medlemmarna i bostadsrättsföreningen.  
På kursen får ni konkreta och praktiska tips på hur ni kommunicerar med era medlemmar.

UR INNEHÅLLET
 » Hur förebygger och hanterar vi missförstånd?

 » Vilken kommunikationsform är att föredra i olika situationer?

 » Enkla och pragmatiska tips för en effektiv kommunikation.

 » Hur hanterar vi kommunikation som är destruktiv och nedbrytande?

Kursledare är Brian Berglund från Lifeskills Academy AB.

Kursen kostar 600 kronor exklusive moms per deltagare och tillfälle för 
medlemsföreningar i HSB Värmland och HSB Kristinehamn.
Ej medlem betalar en kursavgift på 900 kronor exklusive moms per deltagare och tillfälle.

Håll utkik på vår hemsida 
efter kursdatum för 

hösten 2022!

Foto: johner.se

EKONOMI I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN
      digital kurs
Ekonomi har en central roll i bostadsrättsföreningens förvaltning. Kursen vänder sig till dig som vill 
öka dina kunskaper för att skapa en sund ekonomi. En avgörande del för ett tryggt boende är långsiktig 
planering och uppföljning av föreningens ekonomi. Denna kurs ger dig verktyg för att jobba med ekonomi- 
styrning på ett framgångsrikt sätt.

Kursledare är Tomas Forslund, ekonomichef HSB Kristinehamn.

Kursen kostar 600 kronor exklusive moms per deltagare och tillfälle för medlemsföreningar i HSB Värmland 
och HSB Kristinehamn. Ej medlemmar betalar en kursavgift på 900 kronor exklusive moms per deltagare och tillfälle.

MÅNDAG 7 NOVEMBER
TID: 17:00-19:00
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 2/11
PLATS: Digital kurs via Teams

HEMSIDA FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN
Denna kurs hålls på plats på HSB Värmlands kontor, Lantvärnsgatan 12 i Karlstad. 
Kursen har ett begränsat antal platser.

Kursen vänder sig till föreningar som är medlemmar i HSB Värmland eller HSB Kristinehamn och som  
köper tjänsten brf-hemsida av HSB. Den eller de i styrelsen som är redaktör för föreningens hemsida får här  
grundläggande kunskaper i verktyget, samt veta mer om riktlinjer kring vilken slags information föreningen  
ska ha och inte bör ha på sin publika hemsida.

Till kurstillfället har du med dig egen dator.

Kursledare är personal från HSB.

Kursen är kostnadsfri.

ONSDAG 21 SEPTEMBER
TID: 17:00-18:30
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 16/9
PLATS: HSB Värmlands kontor 
Lantvärnsgatan 12, Karlstad

Med reservation för ändringar vad gäller kursutbud, datum och tider. Kurskatalogen kan komma att uppdateras under året. Med reservation för ändringar vad gäller kursutbud, datum och tider. Kurskatalogen kan komma att uppdateras under året.

Anmäl digpå hsb.se!

Anmäl digpå hsb.se!
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FASTIGHETSÄGARENS ANSVAR
      digital kurs
Fastigheten är i mångt och mycket hjärtat i en bostadsrättsförening och en av styrelsens viktigaste uppgifter.
Fastighetsägarens ansvar har stor bredd och omfattar allt från teknisk standard och säkerhet för de som bor,  
arbetar eller vistas omkring fastigheten till egenkontroll avseende olika typer av bestämmelser. I denna kurs  
får du lära dig hur styrelsen säkerställer en trygg och stabil förening med attraktiva fastigheter och miljöer för  
medlemmarna.

Kursen kostar 1 100 kronor exklusive moms per deltagare och tillfälle för medlemsföreningar i HSB Värmland 
och HSB Kristinehamn. Ej medlemmar betalar en kursavgift på 1 500 kronor exklusive moms per deltagare och tillfälle.

Denna kurs erbjuds i samarbete med HSB Göta, HSB Göteborg 
och HSB Nordvästra Götaland.

TISDAG 5 APRIL
TID: 17:30-20:00
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 28/3
PLATS: Digital kurs via Teams

UNDERHÅLLSPLAN ONLINE
      digital kurs

TISDAG 22 MARS
TID: 17:00-18:30
PLATS: Digital kurs via Teams

PLANERA FÖR EN LYCKAD STÄMMA
      digital kurs

MÅNDAG 12 SEPTEMBER
TID: 17:00-18:30
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 18/11
PLATS: Digital kurs via Teams

LÄSA OCH FÖRSTÅ EN ÅRSREDOVISNING
Denna kurs hålls på plats på HSB Värmlands kontor, Lantvärnsgatan 12 i Karlstad. 
Kursen har ett begränsat antal platser. 

Bostadsrättsföreningens årsredovisning är viktig såväl för att analysera det gångna 
räkenskapsåret som för att planera för nästkommande år.

Kursledare är personal från HSB.

DENNA KURS GER DIG SOM DELTAGARE
 » Ökad kunskap om hur en årsredovisning är uppbyggd
 » Förutsättningar för att på bästa sätt förstå och analysera innehållet i en årsredovisning
 » Praktiska tips om hur du på ett enkelt och tydligt sätt kan presentera din förenings årsredovisning  

för medlemmarna i samband med föreningsstämman.

Till kurstillfället har du med dig egen miniräknare samt din bostadsrättsförenings årsredovisning.

Kursen kostar 600 kronor exklusive moms per deltagare och tillfälle för medlemsföreningar i HSB Värmland 
och HSB Kristinehamn. Ej medlemmar betalar en kursavgift på 900 kronor exklusive moms per deltagare och tillfälle.

TORSDAG 31 MARS
TID: 18:00-21:00
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 29/3
PLATS: HSB Värmlands kontor
Lantvärnsgatan 12, Karlstad

ELBILSLADDNING
      digital föreläsning

ONSDAG 7 SEPTEMBER
TID: 18:00-20:00
PLATS: Digital kurs via Teams

Underhållsplanering är en av styrelsens viktigaste uppgifter. Att regelbundet inventera fastigheten och planera  
underhållet är helt avgörande för föreningens ekonomi och för att bibehålla eller öka fastighetens värde över tid.  
Med en praktisk digital underhållsplan har ni alltid full kontroll över vad som ska göras. Underhållsplan online  
hjälper styrelsen med planeringen av underhåll och investeringar. Har ni en underhållsplan upprättad hos HSB  
kan ni numer även få tillgång till vårt verktyg Underhållsplan online. På denna kurs går vi går igenom nyttan  
av att ha en underhållsplan digitalt samt tips och tricks i verktyget.

Kursledare är personal från HSB.

Kursen är kostnadsfri.

Genom att gå denna utbildning skapar ni förutsättningar för att hålla en både trevlig och informativ  
föreningsstämma. Vi berättar hur ni i god tid kan planera för er föreningsstämma tillsammans med er 
valberedning, ekonom och stämmoordförande. Vilket regelverk gäller för att er föreningsstämma ska anses 
vara riktigt genomförd och inte kunna klandras. Vad kan hända under stämman som vi kan behöva beredskap 
för och vad ska göras efter stämman?

Kursledare är personal från HSB.

KURSEN BEHANDLAR
 » Vilket regelverk gäller för en föreningsstämma?
 » Vad ska göras?
 » När ska det göras och av vem?
 » Hur bör styrelsen och valberedningen samarbeta innan föreningsstämman?

Kursen vänder sig till den eller de i styrelsen som kommer att ansvara för stämman samt till valberedare.

Kursen är kostnadsfri för medlemsföreningar i HSB Värmland och HSB Kristinehamn. 
Ej medlemmar betalar en kursavgift på 900 kronor exklusive moms per deltagare och tillfälle.

Elbilstrenden går stadigt uppåt och allt fler väljer fordon som går att ladda. Vad är viktigt för er bostadsrätts-
förening att tänka på inför installation av elbilsladdning för fordon hos er? Välkommen till en digital föreläsning 
med vår expert!

Föredraget hålls av personal från HSB. 

FÖRELÄSNINGEN TAR BLAND ANNAT UPP DESSA ÄMNEN
 » Val av laddare och betallösning 
 » Effekt på laddare
 » Bidrag från Naturvårdsverket

Föreläsningen är kostnadsfri.
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Med reservation för ändringar vad gäller kursutbud, datum och tider. Kurskatalogen kan komma att uppdateras under året. Med reservation för ändringar vad gäller kursutbud, datum och tider. Kurskatalogen kan komma att uppdateras under året.

Anmäl dig

på hsb.se!

Anmäl digpå hsb.se!
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KALENDARIUM 
       kurser året 2022

HSB VÄRMLANDOCHHSB KRISTINEHAMN

MARS

Läsa och förstå en 
årsredovisning

Med reservation för ändringar vad gäller kursutbud, datum och tider. Kurskatalogen kan komma att uppdateras under året. Med reservation för ändringar vad gäller kursutbud, datum och tider. Kurskatalogen kan komma att uppdateras under året.

Underhållsplan online

KURS

HSB Värmlands kontor
Lantvärnsgatan 12  
Karlstad

Digitalt via Teams

PLATSDAG

Tisdag

Torsdag

SIDATID

17:00-18:30

18:00-21:00

6

7

DATUM

2022-03-22

2022-03-31

APRIL

Fastighetsägarens 
ansvar

KURS

Digitalt via Teams

PLATSDAG

Tisdag

SIDATID

17:30-20:00 6

DATUM

2022-04-05

MAJ

Elbilsladdning

Grundkurs i styrelse-
arbete

KURS

Digitalt via Teams

Digitalt via Teams

PLATSDAG

Tisdag

Onsdag

SIDATID

17:00-19:00

17:30-18:15

3

7

DATUM

2022-05-03

2022-05-18

SEPTEMBER

Planera för en lyckad 
stämma

Grundkurs i styrelse-
arbete

KURS

Digitalt via Teams

Digitalt via Teams

PLATSDAG

Tisdag

Måndag

SIDATID

17:00-19:00

17:00-18:30

3

7

DATUM

2022-09-06

2022-09-12

OKTOBER

Grundkurs för  
revisorer

Juridik i brf

KURS

Digitalt via Teams

Digitalt via Teams

PLATSDAG

Onsdag

Måndag

SIDATID

17:00-19:00

17:00-20:00

3

4

DATUM

2022-10-05

2022-10-17

NOVEMBER

Ekonomi i brf

KURS

Digitalt via Teams

PLATSDAG

Måndag

SIDATID

17:00-19:00 4

DATUM

2022-11-07

Grundkurs - 
sekreterare

Hemsida för brf

Digitalt via Teams

HSB Värmlands kontor
Lantvärnsgatan 12, Karlstad  

Onsdag

Tisdag

17:00-18:30

17:00-19:00

5

3

2022-09-21

2022-09-27

Valberedning Digitalt via TeamsTisdag 17:00-19:00 42022--10-25
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KURSANMÄLAN GÖRS VIA HSB.SE
• hsb.se/varmland/medlem/bostadsrattsforening/utbildning

• hsb.se/kristinehamn/medlem/bostadsrattsforening/utbildning

Elbilsladdning Digitalt via TeamsOnsdag 18:00-20:00 72022-09-07

https://www.hsb.se/varmland/medlem/bostadsrattsforening/utbildning/
https://www.hsb.se/kristinehamn/medlem/bostadsrattsforening/utbildning


1. När du anmäler dig till en kurs som genomförs digitalt som ett webbinarium via Teams får du 
ett registreringsmail till den e-post du angett vid anmälan. E-post skickas från "Microsoft Teams" 
med information om att du bokat en plats på webbinariumet. Det finns också en länk med tex-
ten "Anslut till händelse" som du klickar på när det är dags för webbinariumet. Här finns också 
länk för att avregistrera dig om du inte längre har möjlighet att delta.

2. Anslut via dator: om du klickar på länken via en dator öppnas en webbsida med tre olika alter-
nativ. Om du inte har Teams installerat på din enhet så klickar du på mittenalternativet,”Fortsätt 
i den här Webbläsaren”. Om du ansluter på webben ska du använda antingen Google Chrome 
eller Microsoft Edge som webbläsare. Du kan sedan ansluta till webbinariumet utan att ladda 
ner Teams om du vill. 

Anslut via telefon: om du vill ansluta till webbinariumet via telefon krävs det att du laddar ner 
Teams-appen till din enhet. 

3. Du kan få en fråga i webbläsaren om Teams får använda din mikrofon och kamera. Tillåt detta 
så att du hörs i mötet om du till exempel vill ställa frågor. OBS! Tänk på att stänga av din kame-
ra samt mikrofon så att kursledarna och övriga deltagare inte störs av bakgrundsljud. Slå endast 
på mikrofon när du vill ställa en fråga.

4. Om du väljer att ansluta via dator, och inte har Teams installerat, anger du ditt namn och anslu-
ter till mötet. 

ANSLUTA TILL WEBBINARIUM
      - så här gör du
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Tre av våra utbildningar är inspelade sedan tidigare och finns tillgängliga för dig som medlem 
i HSB Värmland eller HSB Kristinehamn att titta på när det passar dig. Det gäller föreläsningarna 
nedan, och du skickar e-post till info.varmland@hsb.se för att få länkarna till filmerna skickade till dig.

 » NY I STYRELSEN. Kursen består av fem delar. 

 » GRUNDKURS: SEKRETERARE

 » VALBEREDNING

DIGITALA FÖRELÄSNINGSFILMER
      - titta när det passar dig

mailto:info.varmland%40hsb.se?subject=


HSB VÄRMLAND
hsb.se/varmland

info.varmland@hsb.se
054-19 84 00

HSB KRISTINEHAMN
hsb.se/kristinehamn

info.kristinehamn@hsb.se
0550-341 00

https://www.hsb.se/varmland
mailto:info.varmland%40hsb.se?subject=
https://www.hsb.se/kristinehamn
mailto:info.kristinehamn%40hsb.se?subject=

