
UTBILDNINGAR  
HÖSTEN 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 inom HSB. Av erfarenhet vet vi att det är både enklare och roligare att dri-
va en bostadsrättsförening om man känner att man behärskar sitt uppdrag. Välutbildade förtroendevalda ger 
stabila föreningar och trygga medlemmar. 

Glöm inte att vi också har kostnadsfria seminarier? Där kan du lära dig mer om vad HSB kan erbjuda din 
bostadsrättsförening såsom vicevärdar, underhållsplaner, energiavtal, fastighetsutveckling med mera. Håll koll 
på vår hemsida där vi presenterar kommande seminarier löpande.

Vi ser fram emot att träffa dig!
HSB Östergötland

TRYGGARE STYRELSE MED 
RÄTT UTBILDNING

”Det är både enklare och roligare att 
driva en bostadsrättsförening om du känner 

att du behärskar ditt uppdrag”
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HÖSTEN 2018 
SEPTEMBER

DATUM   UTBILDNING    ORT   TID  PLATS  
3  GDPR – Att efterleva den nya lagen  Mjölby  10.00-12.00 HSB-kontoret
3  GDPR – Att efterleva den nya lagen  Linköping 15.00-17.00 HSB-kontoret
6  GDPR – Att efterleva den nya lagen  Hallsberg 10.00-12.00 HSB-kontoret
6  GDPR – Att efterleva den nya lagen  Motala  15.00-17.00 HSB-kontoret
10  Introduktion i styrelsearbete  Mjölby  17.30-20.30 HSB-kontoret
11  Grundläggande styrelsearbete  Örebro  17.30-21.00 HSB-kontoret 
13  Introduktion i styrelsearbete  Linköping 17.30-20.30 HSB-kontoret
19  Introduktion i styrelsearbete  Motala  17.30-20.30 HSB-kontoret
24  Revisorsutbildning   Linköping 17.30-20.30 HSB-kontoret

  
OKTOBER

DATUM   UTBILDNING    ORT   TID  PLATS  
3  Fråga Juristen    Mjölby  13.00-15.00 HSB-kontoret
3  Fråga Juristen    Linköping 17.00-19.00 HSB-kontoret
5  Bostadsrättsdagen    Linköping 10.00-16.00 The Box Hotel
8  Ordförande och sekreterare  Linköping 17.30-20.30 HSB-kontoret
11  Egen hemsida för din brf   Linköping 17.00-20.00 HSB-kontoret

NOVEMBER

DATUM   UTBILDNING    ORT   TID  PLATS  
5  Hjärt- och lungräddning   Linköping 17.30-20.30 HSB-kontoret
5  Budgetdag    Motala  10.00-20.00 HSB-kontoret
6  Budgetdag    Mjölby  10.00-20.00 HSB-kontoret
7  Budgetdag    Hallsberg 10.00-20.00 HSB-kontoret
7  Workshop: Främja trivseln i din brf  Linköping 17.00-19.00 HSB-kontoret
12  Budgetdag    Linköping 10.00-20.00 HSB-kontoret
13  Styrelsens fastighetsägaransvar  Linköping 16.30-19.30 HSB-kontoret
14  Budgetdag    Linköping 10.00-20.00 HSB-kontoret
14  Valberedning    Motala  17.00-20.00 HSB-kontoret
21  Valberedning    Linköping 17.00-20.00 HSB-kontoret

DECEMBER

DATUM   UTBILDNING    ORT   TID  PLATS  
3  UH-Online    Linköping 16.00-17.00 HSB-kontoret
5  UH-Online    Mjölby  16.00-17.00 HSB-kontoret
10  UH-Online    Motala  16.00-17.00 HSB-kontoret
12  UH-Online    Hallsberg 16.00-17.00 HSB-kontoret

KALENDARIUM  
Här presenterar vi HSB Östergötlands utbud av utbildningar, hösten 2018 
Ändringar och tillägg kan komma att göras efter hand. Titta på vår hemsida för aktuell information.
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Satsa på energieffektiv teknik 
för framtiden
DATUM & TID: 31 oktober kl. 16.00-18.00  
Plats: Gasellenhuset Skäggetorpsgatan 6, Linköping

Ekonomisk planering – hur mår 
min förening?
DATUM & TID: 19 september kl. 16.00-17.30
Plats: HSB-Kontoret, Stationsgatan 12, Linköping

SEMINARIER

Självklart fortsätter vi med fler utbildningar under våren 2019. Håll utkik för mer information på vår hemsida eller 
se vårt vårprogram som kommer under hösten. Vi kommer bland annat erbjuda utbildningar som Introduktion i 
styrelsearbete, Ordförande och sekreterare, Fråga juristen och mycket mer.

FLER UTBILDNINGAR UNDER VÅREN 2019
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FÖRENINGSARBETE

INTRODUKTION I STYRELSEARBETE
Grundutbildning i styrelsearbete som passar dig som är ny i styrelsen och vill få baskunskaper inför ditt nya uppdrag. 
Utbildningen fokuserar på styrelsens arbete och mål samt de stadgar och lagar som styr bostadsrättsföreningens verksamhet. 
Utbildningen innehåller exempel och du får även tillgång till mallar och material.

NIVÅ
Grundutbildning

DATUM    TID   PLATS  
Måndagen den 10 september  17.30-20.30  HSB-kontoret, Dackeplan 3 i Mjölby
Torsdagen den 13 september  17.30-20.30  HSB-kontoret, Stationsgatan 12 i Linköping
Onsdagen den 19 september  17.30-20.30  HSB-kontoret, Nedre Kaptensgatan 5 i Motala

HSB Östergötland erbjuder också valmöjligheten att gå utbildningen Grundläggande Styrelsearbete i Örebro 
(HSB Mälardalen). HSB Östergötland står för kursavgiften för HSBs bostadsrättsföreningar. Se sista sidan för 
mer information. 

Tisdagen den 11 september  17.30-21.00   HSB-kontoret, Osmundgatan 12 i Örebro

PRIS
Kostnadsfritt för HSBs bostadsrättsföreningar. 800 kr per person för övriga. 

ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE
Ordförande och sekreterare är två nyckelroller i styrelsen. Utbildningen är en fortsättningsutbildning från Introduktion i 
styrelsearbete och syftar till att ge både ordförande och sekreterare värdefull kunskap och motivation till ett framgångsrikt 
styrelsearbete. Vi rekomenderar att både ordförande och sekreterare deltar.   

NIVÅ
Fortsättningsutbildning

DATUM    TID   PLATS 
Måndagen den 8 oktober  17.30-20.30  HSB-kontoret, Stationsgatan 12 i Linköping

PRIS
600 kr per person från HSBs bostadsrättsföreningar. 1 200 kr per person för övriga.

KOSTNADS-
FRITT
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FÖRENINGSARBETE

Dataskyddsförordningen, även kallas GDPR, trädde i kraft den 25 maj 2018 och ersatte personuppgiftslagen (PUL). 
En bostadsrättsförening hanterar personuppgifter i flera olika sammanhang. Det kan till exempel röra sig om uppgifter 
om nuvarande och tidigare medlemmar, andra boende i föreningen och om styrelseledamöter. Bostadsrättsföreningen är 
så kallad ”personuppgiftsansvarig” för dessa personuppgifter och måste följa GDPR. Under de här timmarna går vi 
igenom de grundläggande delarna av lagen samt det stödmaterial som tagits fram för att hjälpa styrelsen i arbetet.

DATUM    TID   PLATS  
Måndagen den 3 september  10.00-12.00  HSB-kontoret, Dackeplan 3 i Mjölby
Måndagen den 3 september  15.00-17.00  HSB-kontoret, Stationsgatan 12 i Linköping
Torsdagen den 6 september  10.00-12.00  HSB-kontoret, Allégatan 44 i Hallsberg 
Torsdagen den 6 september  15.00-17.00  HSB-kontoret, Nedre Kaptensgatan 5 i Motala

PRIS
800 kr per person från HSBs bostadsrättsföreningar. 1 600 kr per person för övriga.

ÖVRIGT
Endast för bostadsrättsföreningar med avtal om administrativ service från HSB Östergötland.

GDPR
ATT EFTERLEVA DEN NYA LAGEN

VALBEREDNING
Ta tillfället i akt och lär dig mer om rollen i valberedningen och vilken din uppgift är i bostadsrätts-
föreningen. Vi går igenom valberedningens uppdrag från start till mål. Du får ta del av erfarenheter och tips om hur du 
kan motivera medlemmar att engagera sig i föreningen genom att själva kandidera eller föreslå andra kandidater.

NIVÅ
Grundutbildning

DATUM    TID   PLATS  
Onsdagen den 14 november  17.00-20.00  HSB-kontoret, Nedre Kaptensgatan 5 i Motala
Onsdagen den 21 november  17.00-20.00   HSB-kontoret, Stationsgatan 12 i Linköping

PRIS
Kostnadsfritt för HSBs bostadsrättsföreningar. 1 200 kr per person för övriga.

KOSTNADS-
FRITT
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FÖRENINGSARBETE

EGEN HEMSIDA 
FÖR DIN BOSTADSRÄTTSFÖRENING
Bygg och administrera din bostadsrättsförenings hemsida med hjälp av ett enkelt verktyg. Du får möjlighet att skapa en att-
raktiv hemsida för föreningen utan att behöva kunna programmering. Under utbildningen går vi igenom grunderna i verk-
tyget och gör övningsuppgifter tillsammans. 

Ta med bärbar dator. Datavana är ett krav. 

DATUM    TID   PLATS  
Torsdagen den 11 oktober  17.00-20.00  HSB-kontoret, Stationsgatan 12 i Linköping

PRIS
a) Föreningar med befintlig hemsida 500 kr per person.
b) Föreningar där ny hemsida skapas 5 000 kr. Utbildning för två personer vid uppstart samt support under det 
första året ingår. 
För beställning av ny hemsida vänligen kontakta Timo Matalalampi på telefon 013-24 02 00 senast två veckor innan 
utbildning. 

ÖVRIGT
Endast för HSBs bostadsrättsföreningar.

Fritidsverksamheten i en bostadrättsförening är viktig. Den skapar gemenskap och trivsel i boendemiljön vilket i sin tur kan 
leda till mer engagerade medlemmar. Under den här kvällen workshopar vi kring ämnet fritidsverksamhet och byter erfarenhe-
ter med varandra.

DATUM    TID   PLATS  
Onsdagen den 7 november   17.00-19.00  HSB-kontoret, Stationsgatan 12 i Linköping 

PRIS
Kostnadsfritt.

ÖVRIGT
Endast för HSBs bostadsrättsföreningar.

WORKSHOP: 
FRÄMJA TRIVSELN I DIN 
BOSTADSRÄTTSFÖRENING

KOSTNADS-
FRITT



5 
OKTOBER
10.00-16.00

8 9

FÖRENINGSARBETE

Den 5 oktober är det premiär för Bostadsrättdagen som anordnas av HSB Östra och HSB Östergötland på nyöppnande 
The Box Hotel i Linköping. Med Bostadsrättsdagen vill vi skapa en arena för medlemmar och andra aktiva inom fastig-
hets- och bostadsrättsbranschen att utbyta erfarenheter, bredda och fördjupa kunskaper samt bygga och förstärka relationer.

Dagen är kostnadsfri och vi bjuder på fika och lunch. Under dagen kommer det att hållas intressanta 
föreläsningar i olika aktuella ämnen och en spännande ”hemlig” föreläsning.

DATUM    TID   PLATS
Fredagen den 5 oktober   10.00-16.00   The Box Hotel, Aspögatan 7 i Linköping

ÖVRIGT
Anmälan krävs och kommer i ett separat utskick. Endast för HSBs bostadsrättsföreningar.



UH-ONLINE 
- LÄR DIG DET DIGITALA VERKTYGET
Underhållsplanen är ett av de viktigaste verktygen som bostadsrättsföreningen har för att kunna bedriva ett 
effektivt och proaktivt styrelsearbete. Under den här timmen går vi igenom det digitala verktyget Underhållsplan 
Online och hur du själv kan uppdatera och redigera underhållsplanen.

DATUM    TID   PLATS      
Måndagen den 3 december 16.00-17.00  HSB-kontoret, Stationsgatan 12 i Linköping
Onsdagen den 5 december 16.00-17.00  HSB-kontoret, Dackeplan 3 i Mjölby
Måndagen den 10 december 16.00-17.00  HSB-kontoret, Nedre Kaptensgatan 5 i Motala
Onsdagen den 12 december 16.00-17.00  HSB-kontoret, Allégatan 44 i Hallsberg

PRIS    ÖVRIGT 
Kostnadsfritt.    Endast för bostadsrättsföreningar med avtal om administrativ service från 
    HSB Östergötland.

EKONOMI

REVISORSUTBILDNING
Som revisor är du ansvarig för att granska föreningens verksamhet och ekonomi. Utbildningen syftar till att ge dig grund-
kunskap om vad det innebär att vara revisor och går igenom vad som ska granskas, hur det ska 
granskas och hur du kan strukturera ditt arbete.

DATUM    TID   PLATS  
Måndagen den 24 september  17.30-20.30  HSB-kontoret, Stationsgatan 12 i Linköping

PRIS
800 kr per person från HSBs bostadsrättsföreningar. 1 600 kr per person för övriga.

BUDGET- OCH UNDERHÅLLSDAGAR 
Inför ert budgetmöte har ni möjlighet att träffa oss för genomgång av ert budgetförslag och er underhållsplan. 
Vi går igenom er energideklaration också, för de av er som vi har haft uppdrag att jobba fram en sådan 
under året. Boka en timme med er kundansvariga ekonom på er ort under dessa dagar. För genomgång av 
de tekniska delarna kommer våra teknikkonsulter att vara med på mötet. Anmälningslänk kommer i ett 
separat utskick.

DATUM    TID   PLATS  
Måndagen den 5 november 10.00-20.00  HSB-kontoret, Nedre Kaptensgatan 5 i Motala
Tisdagen den 6 november  10.00-20.00  HSB-kontoret, Dackeplan 3 i Mjölby
Onsdagen den 7 november  10.00-20.00  HSB-kontoret, Allégatan 44 i Hallsberg
Måndagen den 12 november  10.00-20.00  HSB-kontoret, Stationsgatan 12 i Linköping
Onsdagen den 14 november  10.00-20.00  HSB-kontoret, Stationsgatan 12 i Linköping

PRIS    ÖVRIGT 
Kostnadsfritt.    Endast för bostadsrättsföreningar med avtal om administrativ service från 
    HSB Östergötland.

KOSTNADS-
FRITT

KOSTNADS-
FRITT
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ALLA MEDLEMMAR

HJÄRT- OCH LUNGRÄDDNING
Livsviktig utbildning i hjärt- och lungräddning där vi välkomnar dig som boende i en bostadsrättsförening. Utbildningen 
ger grundläggande kunskaper i hjärt- och lungräddning vid hjärtstopp.

DATUM    TID   PLATS      
Måndagen den 5 november   17.30-20.30  HSB-kontoret, Stationsgatan 12 i Linköping

PRIS
350 kr per person. 

JURIDIK

FRÅGA JURISTEN
Ta chansen att träffa och ställa frågor till en av våra duktiga fastighetsjurister från Riksförbundet. Här 
diskuteras vanliga juridiska frågor för bostadsrättföreningar som till exempel medlemsprövning, andra-
handsupplåtelser, underhållsansvar samt förverkandefrågor. Frågor besvaras och diskuteras löpande så ta gärna med egna 
problemställningar eller skicka in frågor i förväg.

DATUM    TID   PLATS    
Onsdagen den 3 oktober   13.00-15.00   HSB-kontoret, Dackeplan 3 i Mjölby
Onsdagen den 3 oktober   17.00-19.00  HSB-kontoret, Stationsgatan 12 i Linköping

PRIS
Kostnadsfritt för HSBs bostadsrättsföreningar. 600 kr per person för övriga.

KOSTNADS-
FRITT

STYRELSENS  
FASTIGHETSÄGARANSVAR
Rollen som fastighetsägare och ansvaret det innebär kan ibland verka svårt och omfattande för dig som sitter i styrelsen. Alla 
vill bo i en trygg och stabil bostadsrättförening med attraktiva fastigheter och innergårdar. Under denna lärorika och upply-
sande kväll vill vi ge dig nödvändig och viktig kunskap om vad ni som fastighetsägare ska tänka på för att kunna bli en 
framgångsrik förening som hänger med i tiden. 

DATUM    TID   PLATS  
Tisdagen den 13 november  16.30-19.30  HSB-kontoret, Stationsgatan 12 i Linköping

PRIS
600 kr per person från HSBs bostadrättsföreningar. 1200 kr per person för övriga.
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HSB ÖSTERGÖTLAND
Stationsgatan 12, Box 1993, 581 19 Linköping 
Tel: 013-24 02 00 
www.hsb.se/ostergotland

FRÅGA DIN STYRELSE FÖRST
Om du är förtroendevald och vill gå en utbildning 
måste du först stämma av med din styrelse efter-
som kursavgiften oftast bekostas av bostadsrättsför-
eningen.

ANMÄLAN
Du anmäler dig via www.hsb.se/ostergotland. Tänk 
på att sista anmälningsdag är 10 dagar innan 
utbildningstillfället. 

För att anmäla dig till utbildningen i Örebro går 
du in på hsb.se/malardalen senast 2 veckor innan 
utbildningstillfället. Vid anmälan uppge din HSB 
Östergötlands förening. 

BEKRÄFTELSE
Bekräftelse får du via din angivna e-post i samband 
med anmälan.

ANMÄLAN - GÖR SÅ HÄR!
ÅTERBUD
Återbud ska ske senast fem dagar före utbildnings-
tillfället. Vid uteblivet återbud förbehåller vi oss 
rätten att fakturera hela kostnaden. Glöm inte att 
lämna återbud även om utbildningstillfället är 
kostnadsfritt.

INSTÄLLD UTBILDNING
HSB förbehåller sig rätten att ställa in utbildning-
en om det är färre än fem deltagare anmälda.

BETALNING
Avgiften faktureras föreningen eller medlemmen 
efter avslutad utbildning. I utbildningarna ingår 
material och fika. Alla priser är inklusive moms. 

Anmäler ni fler än fyra styrelseledamöter på 
utbildningen så går resterande gratis.

ERBJUDANDE!
BETALA FÖR 

4 ST - GÅ HELA 
STYRELSEN!


