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 VÄLKOMMEN TILL UTBILDNINGARNA 2018 
 

Inspiration, motivation, erfarenhetsutbyte, glädje och kompetensutveckling. Det finns 
många anledningar att gå på kurs i HSB! Vi erbjuder dig som är aktiv i din 
bostadsrättsförening kvalificerade utbildningar som ger dig kunskap och stöd i ditt 
arbete som styrelseledamot. 

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 föreningar och trygga medlemmar. 
Kursutbudet kan variera lokalt runt om i landet. 

Välkommen in med din kursanmälan! 

Vänliga hälsningar 

  
Claes Caroli  Karin Andersson 
Styrelseordförande Utbildningsansvarig 
claes.caroli@hsb.se 010-442 30 74   
  karin.e.andersson@hsb.se 
  

http://www.hsb.se/malmo
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SEMINARIER 
Utöver det ordinarie kursutbudet arrangerar HSB Malmö seminarier. Vissa är riktade till 
förtroendevalda medan andra är öppna för alla som är medlemmar i HSB Malmö. Vi 
återkommer med information om dessa evenemang i såväl separata utskick, tidningen 
Hemma i HSB, HSB Portalen eller här på hemsidan. 

 

ÄR DU UTSEDD TILL STUDIERÅDGIVARE/ 
STUDIEORGANISATÖR? 
Starta studiecirkel, sök bidrag. Vi hjälper dig! 

Du har en viktig roll i styrelsen, bland annat att ta fram förslag till utbildningsplan för 
styrelsen. Dessutom har du kanske ansvar för fritidsverksamheten för medlemmarna i 
bostadsrättsföreningen. Har du frågor eller funderingar kring detta får du gärna kontakta 
mig för tips och goda råd. 

Starta studiecirkel 
Har du idéer som du vill förverkliga i din bostadsrättsförening? Vi hjälper dig gärna att 
komma igång med en egen studiecirkel. När det gäller studiecirklar samarbetar vi med 
ABF som har många idéer till ämne som man kan driva i din bostadsrättsförening. 

/Karin Andersson, karin.e.andersson@hsb.se, 010-442 30 74. 

 

SKRÄDDARSYDDA UTBILDNINGAR 
Möjlighet finns att boka in en skräddarsydd utbildning för hela styrelsen utifrån era 
önskemål och behov, i era egna lokaler eller i våra lokaler i Turning Torso. Tillsammans 
går vi igenom vilket innehåll ni vill ha i kursen och bestämmer en dag och plats som 
passar alla i styrelsen. Kursledare väljs ut med omsorg utifrån innehållet i kursen. 

Eftersom hela styrelsen är samlad vid kurstillfället blir diskussionerna konkreta och 
givande. Alla får samma information och beslut om förändringar i arbetssätt kan tas 
snabbt och effektivt. 

Kursen kan till exempel innehålla: 

• Mötesteknik 
• Juridik - Lagstiftning som berör styrelsearbetet 
• Ekonomi 
• Underhållsplanering 
• Elektroniska tjänster 
• Hantering av störningar 

mailto:karin.e.andersson@hsb.se


• Styrelsens uppgift och ansvar
• Ansvarsfördelning inom styrelsen
• Info och kontakter med medlemmarna

AVBOKNINGSREGLER 
Om du får förhinder vill vi att du meddelar oss snarast. Vi har ofta kö till våra olika 
utbildningar, därför är det värdefullt för oss att du ringer eller mailar. Då slipper din 
bostadsrättsförening en extra kostnad på 1000 kronor för ej avanmält förhinder. Det går 
bra att överlåta platsen till någon annan i bostadsrättsföreningen. 

Vi har naturligtvis förståelse för att man kan få förhinder eller bli sjuk i nära anslutning 
till kurstillfället. Det viktiga är att man hör av sig. 



 

   

 

KURSKALENDER  
 

Januari 
Ny i styrelsen Mån 22 jan 
 

Februari 
Aktivt styrelsearbete Lör 3 feb 
Ekonomi för icke ekonomer, steg 1 Mån 19 feb 
 

Mars 
Revisionskurs Tors 8 mars 
Sekreterare Mån 12 mars 
Ekonomi för icke ekonomer, steg 2 Tis 13 mars 
Förstå en årsredovisning Mån 19 mars 
Underhållsplan online Ons 21 mars 
Revisorsrapport Tors 22 mars 
Ordförande Tis 27 mars 
 

April 
Upphandling Ons 4 april 
Ny i styrelsen Mån 9 april 
Valberedning Mån 16 april 
Föreningsstämma Mån 23 april 
Ledarskapsutbildning Ons 25 april 
Valberedning Mån 13 nov 
Ordförande Mån 20 nov 
Ekonomi för icke-ekonomer (Trelleborg) Tors 23 nov 
Studieorganisatörskurs Tis 28 nov 
Aktuell bostadsrättsjuridik Ons 29 nov 
 

 

 

 

 



 

   

 

NY I STYRELSEN 

Välkommen som nyvald 
styrelseledamot! Denna utbildning 
riktar sig till dig som är ny i din 
bostadsrättsförenings styrelse. 
 
Din första pusselbit som nyvald 
styrelseledamot är att få en bra inblick i 
vad styrelseansvaret i en 
bostadsrättsförening innebär och vad du 
ska göra för att komma igång med ditt 
arbete. 
 

 

Du lär dig 

• Hur föreningen och HSB hänger ihop 

• Hur en bostadsrättsförening är uppbyggd och organiserad 

• Lagar och bestämmelser som styr föreningens verksamhet och beslut 

• Styrelsens olika roller och ansvar i bostadsrättsföreningen 
 

Tid 
22 januari 2018, kl 17–20 
9 april 2018, kl 17–20 
 
 

Plats 
Turning Torso 
Turning Torso 

Kursledare 
Bengt Skånhamre 

 

Pris 
Kostnadsfri för medlemsföreningar och 
förvaltningskunder. 

 

 

 



 

   

 

 

AKTIVT STYRELSEARBETE 

Det här är en naturlig fortsättning för dig som har 
gått kursen ”Ny i styrelsen”. 
 
En aktiv styrelse gör skillnad. Genom denna kurs 
får du fördjupade kunskaper om hur ni i er styrelse 
kan bedriva ett aktivt styrelsearbete som ytterst 
säkrar ett tryggt boende, god ekonomi och en 
ständig utveckling av fastigheten och föreningen.  

 

  
Kursen visar på vad föreningen och medlemmarna kan vinna på den enskilde 
ledamotens insats och agerande i samarbete med styrelsen och samtliga medlemmar. 

Du lär dig 

• Föreningens organisation och medlemmarnas, föreningsstämmans, styrelsens, 
revisorns och ledamotens roller, uppgifter och ansvar i föreningen 

• Hur föreningen styrs genom beslut i stämman och styrelsen 

• Vikten av att arbeta med styrdokument och planer för underhåll och ekonomin 

• Styrelsens huvuduppgifter och arbetsformer 

• Tips och råd om hur man löser frågeställningar som styrelsen har att administrera 

Tid  
3 februari 2018, kl 8.30–14.30 
 

Plats  
Turning Torso 

Kursledare 
Helena Sjöholm och Göran Sjöholm

 

 

Helena och Göran är verksamma med att 
utveckla olika bolag och organisationers 
styrelsearbete. De har också erfarenhet av de 
förutsättningar och villkor som gäller för 
bostadsrättsföreningar och har under många år 
samarbetat med HSB Malmö. 

Pris 
Kostnadsfri medlemsförmån 
Icke-medlemmar betalar 4 500 kronor 



 

   

 

EKONOMI FÖR ICKE-EKONOMER, 2 STEG 

På kursen går vi på ett enkelt sätt igenom varför dubbel 
bokföring används, hur kontoplanen är uppbyggd och 
skillnaden mellan balansräkning och resultaträkning. 
 
Du får även lära dig skillnader och likheter mellan 
privatekonomi och föreningsekonomi. Du behöver inte ha 
någon som helst ekonomibakgrund för att gå denna kurs. 
 
Kursen består av två steg, uppdelat på två datum. Du 
anmäler dig endast till steg 1 och blir alltså automatiskt 
anmäld till steg 2.  
 

 

Du lär dig 

• Ekonomiska begrepp 

• Dubbel bokföring i teori och praktik 

• Mer om kontoplanen 

• Att upprätta budget och underhållsplan 

• Den digitala tjänsten Webbrapport 

Tid 
Steg 1 - 19 februari 2018, kl 17–20 
Steg 2 - 13 mars 2018, kl 17–20 

 

Plats 
Turning Torso 
Turning Torso 

 

Kursledare 
Cipi Jugovic och Louise Nilsson 

 

 

Pris 
Kostnadsfri medlemsförmån 
Icke-medlemmar betalar 4 500 kronor 

 



 

   

 

REVISIONSKURS 

Revisorn ska dels granska att den 
årsredovisning som styrelsen lägger 
fram till medlemmarna stämmer med 
verkligheten och ger en rättvisande 
bild av föreningens ekonomi. 
Dessutom ska revisorn uttala sig om 
styrelsens arbete när det gäller 
förvaltningen av medlen mellan 
årsmötena. 
 

 

En revisor ska vara medlemmarnas granskare och hjälpa dem när de ska fatta beslut om 
årsredovisningen och styrelsens ansvarsfrihet När året är slut skriver revisorn en 
revisionsberättelse, som beskriver bland annat hur granskningen skett. 
 

Du lär dig 

• Revisorns roll 

• Revisionens syfte 

• Lagar och regler 

 

Tid 
8 mars 2018, kl 17–20 
 

Plats 
Turning Torso 
 

Kursledare 
Lars Svensson, HSB Malmö och  
Camilla Bakklund, BoRevision 

 

Pris 
Kostnadsfri medlemsförmån 
Icke-medlemmar betalar 2 500 kronor 

 

 



 

   

 

SEKRETERARE 

Enligt lagen om ekonomiska föreningar 
är alla föreningar skyldiga att föra 
protokoll vid sina sammanträden och 
det är sekreterarens uppgift att göra 
detta. 

Sekreteraren ansvarar även för att hålla 
reda på vad som har hänt på tidigare 
möten, vilka frågor som är bordlagda 
samt bevakar att styrelsens beslut 
verkställs. 

 

Du lär dig 

• Vad ett protokoll är 

• Vad syftet är med att föra protokoll 

• Vilka olika typer av protokoll det finns 

• Protokollets betydelse juridiskt 

• Styrelsens ansvar för beslut och justering, protokollens offentlighet 

• Vad som krävs av en bra sekreterare 

 

Tid 
12 mars 2018, kl 17–20 
 

Plats 
Turning Torso 
 

Kursledare 
Bengt Skånhamre och Maria Nordlund 

 

 

Pris 
Kostnadsfri medlemsförmån 
Icke-medlemmar betalar 2 500 
kronor 

 

  



 

   

 

 
FÖRSTÅ EN ÅRSREDOVISNING 

Kursen går igenom varför 
årsredovisningen behövs och 
hur den är uppbyggd. Vi ger 
även konkreta tips till dig som 
ska presentera 
årsredovisningen för era 
medlemmar. 

 
Du lär dig 

• Struktur och innehåll i en årsredovisning 

• Svåra begrepp 

• Att presentera årsredovisningen 

• Vad du kan utläsa av resultat- och balansräkningen 

 
 

Tid 
19 mars 2018, kl 17–20 

Plats 
Turning Torso 

Kursledare 
Cipi Jugovic och Louise Nilsson 

 

 

Pris 
Kostnadsfri medlemsförmån 
Icke-medlemmar betalar 2 500 kronor 

 
  



 

   

 

UNDERHÅLLSPLAN ONLINE 

Att planera fastighetens 
underhållsbehov är en av de 
viktigaste uppgifterna man har som 
fastighetsägare.  
Syftet med kursen är att förstå vilka 
underhållsåtgärder som kan finnas på 
en fastighet och vilka konsekvenser 
dessa kan få för en 
föreningsekonomi. Hur vi använder 
de digitala verktygen som finns för 
att planera fastighetens underhåll. 
 

 

 
 

Du lär dig 

• Hur du ska använda dig av "underhållsplan online" som finns tillgänglig i HSB 
Portalen. 

• Att få en viss inblick i fastighetsunderhåll. 

• Vikten av att planera fastighetens underhållsbehov i god tid, samordna åtgärder. 

 

Tid 
21 mars 2018, kl 17–20 
 

Plats 
Turning Torso 
 

Kursledare 
Robert Andersson och Lars Larsson 

 

 

Pris 
Kostnadsfri medlemsförmån 
Icke-medlemmar betalar 2 500 kronor 

 
  



 

   

 

REVISORSRAPPORT 

Kursen vänder sig till dig som är revisor i din bostadsrättsförening. 

Vi går igenom Revisorsrapport och de digitala verktyg som du har tillgång till. Efter 
genomförd kurs kommer du att kunna använda Revisorsrapport för att underlätta 
bostadsrättsföreningens arbete. 

Du lär dig 

• Mer om Revisorsrapporten 

• Att använda de digitala granskningsverktygen 

• Praktiskt tillvägagångssätt 

 

 

Tid  
22 mars 2018, kl 17–20 

Plats 
Turning Torso 

Kursledare 
Lars Svensson och Louise Nilsson 

 

Pris 
Kostnadsfri medlemsförmån  
Icke-medlemmar betalar 2 500 kronor 

 
  



 

   

 

ORDFÖRANDE 

Ordföranden är en nyckelperson i 
styrelsen och är den personen som har 
yttersta ansvaret i föreningen. 
 
Kursen går igenom ordförandes roll och 
hur man kan samarbeta för att få en mer 
effektiv styrelse. 

 
Du lär dig 

• Ordförandens roll  

• Mötesteknik och årsplanering  

• Protokollföring, formalia och språkbruk 

• Mer om anbudsförfarande 

• Hur tystnadsplikten fungerar 
 

Tid 
27 mars 2018, kl 17–20 
 

Plats 
Turning Torso 

Kursledare 
Bengt Skånhamre och Elin Sönnerdahl 

 

Pris 
Kostnadsfri medlemsförmån 
Icke-medlemmar betalar 2 500 kronor 

 
  



 

   

 

UPPHANDLING 

Styrelsen i en bostadsrättsförening står 
ofta inför uppgiften att upphandla 
entreprenader och tjänster såväl för det 
löpande underhållet av föreningens 
gemensamma egendom som för större 
renoverings- eller ombyggnadsprojekt 
som beslutats av föreningsstämman. En 
väl utförd upphandling sparar både tid 
och pengar för medlemmarna.  

På kursen går vi igenom vad du som 
styrelseledamot bör tänka på när ni står i 
författning att ta in anbud för att utföra ett arbete i föreningen – stort som litet. Vi 
kommer bland annat beröra tidsaspekter, beslutsprocesser, upphandlingsförfaranden 
samt avtalsuppföljning. 

 

 

Tid 
4 april 2018, kl 17–20 

Plats 
Turning Torso 

Kursledare 
Bengt Skånhamre och Elin Sönnerdahl 

 
 

Pris 
Kostnadsfri medlemsförmån 
Icke-medlemmar betalar 2 500 kronor 

 
  



 

   

 

VALBEREDNING 

Valberedningen har en viktig funktion i bostadsrättsföreningen. Det är de som ska ge 
förslag på vilka som kan väljas in i styrelsen vid nästa stämma. De bör ha bra kontakt 
med medlemmarna, och veta vilka kunskaper och färdigheter som behövs för att kunna 
förslå rätt person till rätt position. 

 

Du lär dig 

• Vilka uppgifter valberedningen har 

• Valberedningens synsätt 

• Mer om förhållandet till styrelsen och medlemmarna 

• Hur man lockar medlemmar till de olika uppdragen 

 
 

Tid 
16 april 2018, kl 17–20 

Plats 
Turning Torso 

Kursledare 
Bengt Skånhamre och Maria Nordlund 

 

 

Pris 
Kostnadsfri medlemsförmån 
Icke-medlemmar betalar 2 500 kronor 

  



 

   

 

FÖRENINGSSTÄMMA 

Stämman är det viktigaste mötet i en 
bostadsrättsförening. Det är här 
medlemmarna väljer styrelse och gör 
sin röst hörd. Men vem får 
egentligen rösta på stämman, vilka 
regler gäller och vad ska vi rösta om? 
På denna kursen kommer två jurister 
från HSB Malmö reda ut begreppen 
om vad som gäller och inte gäller när 
ni ska hålla er stämma.  

 

Vi kommer bl a att gå igenom 

• Grundregler för föreningsstämma 

• Presentation av de nya reglerna i lagen om ekonomiska föreningar 

• När krävs det stämmobeslut 

 

Tid 
23 april 2018, kl 17–20 

Plats 
Turning Torso 

Kursledare 
Stellan Håkansson och Niklas Olsson 

 

Pris 
Kostnadsfri medlemsförmån 
Icke-medlemmar betalar 2 500 kronor 

 

 
 
   



 

   

 

LEDARSKAPSUTBILDNING 

Att ha en ledande roll innebär både möjligheter 
och utmaningar. Under denna kväll får ni 
inblick i ledarskapets grunder och även 
praktiska tips på hur man kan stärka sitt eget 
ledarskap och bli bättre på att kommunicera 
med andra. 

Vi går igenom 

• Kommunikation och hur vi påverkar 
varandra 

• Personligt ledarskap 
• Gruppdynamik 
• Att leda möten effektivt 
• Konflikthantering 

Tid 
25 april 2018, kl 17–20 

Plats 
Turning Torso 

Kursledare 
Pernilla Thellmark 

 

Pris 
Kostnadsfri medlemsförmån 
Icke-medlemmar betalar 4 500 kronor 

Pernilla är konsult och erbjuder 
projektledning, coachning, stöd och 
utbildningar i ledarskapsfrågor till stora 
organisationer, både kommunalt och i 
privata näringslivet. 

 
Pris Kostnadsfri medlemsförmån 
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