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UTBILDNING GER STÖRRE ENGAGEMANG 

Att få förtroendet från sina grannar att bli förtroendevald i en bostadsrättsförening är 
något man ska vara stolt över. Ofta dyker det dock upp frågor om vad uppdraget innebär 
och vad som förväntas i rollen. Vet man inte vad som förväntas kan det vara svårt att 
göra en bra insats. Grunden till en bra bostadsrättsförening börjar med en välutbildad 
styrelse. Genom vår utbildningsverksamhet vill vi aktivt bidra till att ni som förtroende–
valda är rustade för de frågor som hamnar på styrelsens bord.

Genom att delta i våra utbildningar höjer du din kunskapsnivå och uppdaterar dina 
tidigare kunskaper. Det i sin tur höjer oftast engagemanget, det engagemang som är 
grunden till att formen bostadsrätt kan leva vidare. Kunskap och engagemang hos 
medlemmarna i föreningarna är hörnstenarna i en bra bostadsrättsförening. 

Sedan våren 2020 har vi levt med en Coronapandemi som har inneburit att vi inte har 
kunnat träffa er fysiskt på våra utbildningar. Men vi vill fortsatt, även i dessa tider, 
kunna leverera attraktiva utbildningar för nya ledamöter och för dig som suttit i 
styrelsen ett tag.

Med detta som bakgrund har vi beslutat att fortsätta köra höstens utbildningar via  
det digitala videoverktyget Teams. Undantag från detta är Webbstuga Dropin och 
Bostadsrättsdagen där vi behöver vara på plats om restriktionerna tillåter. Vi vill  
sedan kunna erbjuda fler fysiska utbildningar när det blir möjligt.    

HSB Östergötlands utbildningar är öppna för alla men för medlemmar i HSB är vissa 
utbildningar kostnadsfria medan andra är kostnadsreducerade som en medlemsförmån. 
För er som ännu inte är medlemmar i HSB Östergötland är det alltså ytterligare en 
anledning att överväga medlemskapet.

Håll koll på vår hemsida där vi kontinuerligt uppdaterar och presenterar kommande 
utbildningar och aktiviteter. 
 
Med vänlig hälsning 
 
HSB Östergötland  
Mats Johansson 
Medlems- och utbildningsansvarig

KALENDARIUM

Med reservation för ev. ändringar.

DATUM UTBILDNING/AKTIVITET ORT TID PLATS SIDA

30 aug Styrelsearbete Teams 17.30-20.00 Teams 13

6 sep Styrelsearbete Teams 17.30-20.00 Teams 13

15 sep Valberedning Teams 17.30-20.30 Teams 18

22 sep Revisorutbildning Teams 17.30-20.30 Teams 12

29 sep Ordförande och sekreterare Teams 17.30-20.30 Teams 9

7 okt Fråga Juristen Teams 17.30-19.30 Teams 6

11 okt Systematiskt brandskydd Brf Teams 17.30-19.30 Teams 15

19 okt Förenkla styrelsearbetet med digitala verktyg Teams 17.30-19.30 Teams 8

26 okt Webbstuga Dropin Linköping 15.00-18.00 HSB-kontoret 17

28 okt Förenkla styrelsearbetet med digitala verktyg Teams 17.30-19.30 Teams 8

1 nov Budgetdag Linköping 10.00-20.00 Teams 5

2 nov Budgetdag Hallsberg 10.00-20.00 Teams 5

3 nov Budgetdag Linköping 10.00-20.00 Teams 5

4 nov Budgetdag Hallsberg 10.00-20.00 Teams 5

8 nov Budgetdag Motala 10.00-20.00 Teams 5

8 nov Budgetdag Mjölby 10.00-20.00 Teams 5

10 nov Budgetdag Motala 10.00-20.00 Teams 5

10 nov Budgetdag Mjölby 10.00-20.00 Teams 5

12 nov Bostadsrättsdagen 2021 Linköping 8.30-15.00 Se hemsidan 4

18 nov Webbstuga Dropin Linköping 15.00-18.00 HSB-kontoret 17

25 nov Styrelsens fastighetsägaransvar Teams 17.30-20.30 Teams 14

29 nov UH-Online Teams 17.30-18.30 Teams 16

1 dec UH-Online Teams 17.30-18.30 Teams 16

6 dec Planera för en lyckad stämma Teams 17.30-19.30 Teams 11
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BUDGET- OCH UNDERHÅLLSDAGAR  

 
Inför ert budgetmöte har ni möjlighet att träffa oss via det digitala video–
verktyget Teams för en genomgång av ert budgetförslag och er under–
hållsplan. Boka en tid med er kundansvariga ekonom på er ort under nedan–
stående dagar. För genomgång av de tekniska delarna kommer våra 
teknikkonsulter att vara med på mötet. Anmälningslänk kommer i ett separat 
utskick. Mötestiden är 50 minuter. 

MÅLGRUPP

Ledamöter och suppleanter i brf-styrelserna eller personer som brf utser.

DATUM

1 nov 10.00-20.00 Linköping                                                                       
2 nov 10.00-20.00 Hallsberg                                                                           
3 nov 10.00-20.00 Linköping                                                                          
4 nov 10.00-20.00 Hallsberg                                                                        
8 nov 10.00-20.00 Motala                                                                         
8 nov 10.00-20.00 Mjölby                                                                             
10 nov 10.00-20.00 Motala                                                                             
10 nov 10.00-20.00 Mjölby       

PRIS

Budgetmötet ingår i medlemsavgiften för brf som är medlemmar i HSB 
Östergötland och för föreningar med ekonomisk förvaltning.

BOSTADSRÄTTSDAGEN 2021

Bostadsrättsdagen, är tillbaka igen och arrangeras i år den 12 november i 
Linköping av HSB Östergötland. Med Bostadsrättsdagen vill vi skapa en 
arena för medlemmar och andra aktiva inom fastighets- och bostadsrätts–
branschen att utbyta erfarenheter, bredda och fördjupa kunskaper samt 
bygga och förstärka relationer.
Under dagen kommer det att hållas intressanta föreläsningar i olika aktuella 
ämnen. Mer information kommer läggas upp på hemsidan.

DATUM

12 november   08.30-15.00   Linköping (lokal presenteras på hemsidan)

PRIS

Dagen är kostnadsfri och ingår i medlemsavgiften för brf som är 
medlemmar i HSB Östergötland och vi bjuder på fika och lunch.

Övrigt: Endast för HSBs bostadsrättsföreningar. Anmälan krävs och 
kommer i ett separat utskick. 
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FRÅGA JURISTEN 
Ta chansen att ställa frågor till en av våra duktiga fastighetsjurister från 
Riksförbundet. Här diskuteras vanliga juridiska frågor för bostads-
rättföreningar som till exempel medlemsprövning, andrahandsupplåtelser, 
underhållsansvar samt förverkandefrågor. Frågor besvaras och diskuteras, 
skicka gärna in frågor i förväg till mats.johansson3@hsb.se 

MÅLGRUPP

Ledamöter och suppleanter i brf-styrelserna eller personer som brf utser.

MÅLET

Ge grundkunskaper om de vanligaste förekommande frågor som kan 
uppstå i styrelsearbetet.  

KURSINNEHÅLL

Beroende på vilka frågor som vi får in från er så kommer vi kommer vi 
att anpassa innehållet. 
- Överlåtelse och medlemsprövning  
- Andrahandsupplåtelser 
- Underhålls- och reparationsansvar  
- Förverkandefrågor

DATUM

7 okt   17.30-19.30   Teamsmöte, länk skickas separat efter anmälan.

PRIS

Kursavgiften ingår i medlemsavgiften för brf som är medlemmar i HSB 
Östergötland. Kursavgift för brf som inte är medlemmar i HSB 
Östergötland: 800 kronor/person.
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FÖRENKLA STYRELSEARBETET MED DIGITALA VERKTYG 

HSB utvecklar sina digitala tjänster kontinuerligt. I denna utbildning går vi 
igenom och visar våra digitala tjänster i Mitt HSB som hjälper er i ert dagliga 
styrelsearbete.

MÅLGRUPP

Ledamöter och suppleanter i brf-styrelserna eller personer som brf 
utser.

MÅLET

Efter kursen har du både kunskap och hjälpmedel som underlättar 
styrelsearbetet i din bostadsrättsförening. 

DATUM

19 okt   17.30-19.30   Teamsmöte, länk skickas separat efter anmälan.
28 okt  17.30-19.30   Teamsmöte, länk skickas separat efter anmälan. 

PRIS

Kursavgiften ingår i medlemsavgiften för brf som är medlemmar i HSB 
Östergötland och bostadsrättsföreningar med administrativt avtal med 
HSB Östergötland.

ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE  
Ordförande och sekreterare är två nyckelroller i styrelsen. Utbildningen är en 
fortsättningsutbildning efter styrelsearbete och syftar till att ge både 
ordförande och sekreterare värdefull kunskap och motivation till ett 
framgångsrikt styrelsearbete. Under kvällen ger vi dig verktyg som ger dig en 
större trygghet och som underlättar din roll som ordförande eller sekreterare. 
Vi rekommenderar att både ordförande och sekreterare deltar. 

MÅLGRUPP

Kursen vänder sig till dig som är ny ordförande, vice ordförande och 
sekreterare eller till dig som redan är ordförande eller sekreterare i 
styrelsen och vill uppdatera dig.  

MÅLET

Att du får mer kunskap och verktyg om ordförande- och sekreterar-
rollen samt vilka regler och normer som finns i rollerna i en 
bostadsrättsförening.

KURSINNEHÅLL

Under kursen går vi bland annat igenom:         
- Rollen som ordförande och sekreterare  
- Styrelsemöte- dagordning och protokoll   
- Beslutsfattande            
- Föreningsstämma – protokoll                    
- Att sprida information till medlemmar

DATUM

 
29 sept   17.30-20.30   Teamsmöte, länk skickas separat efter anmälan.

PRIS

Medlem i HSB: 800 kronor/person.                                                                                        
Ej medlem: 1 600 kronor/person.
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PLANERA FÖR EN LYCKAD FÖRENINGSSTÄMMA 
Vid 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? 

MÅLGRUPP

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

MÅLET

Efter den här kursen har du fått kunskap om hur en väl genomförd 
föreningsstämma hålls och vem som ansvarar för vad.

KURSINNEHÅLL

Under kursen går vi bland annat igenom: 
- Vilket regelverk gäller för en föreningsstämma?  
- Vad ska göras?    
- När ska det göras och av vem?  
- Hur bör styrelsen och valberedningen samarbeta innan        
   föreningsstämman?

DATUM

6 dec   17.30-19.30   Teamsmöte, länk skickas separat efter anmälan.

PRIS

Kursavgiften ingår i medlemsavgiften för brf som är medlemmar i HSB 
Östergötland.
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REVISORUTBILDNING 

Utbildningen syftar till att ge dig trygghet och grundkunskap om vad det 
innebär att vara revisor. Vi går igenom vad som ska granskas, hur det ska 
granskas och hur du kan strukturera ditt arbete.

MÅLGRUPP

Föreningsvalda revisorer och revisorssuppleanter eller personer som brf 
utser.

MÅLET

Ge en grundläggande förståelse för hur revisionsarbetet skall utföras 
och vilka ansvarområden som rollen innebär.

KURSINNEHÅLL

Under kursen går vi bland annat igenom: 
- Bostadsrättsförening 
- Revisionens syfte 
- Intressenter 
- Revisor 
- Tystnadsplikt 
- Lagar och regler 
- Revision och granskning 
- Arbetsfördelning 
- Granskningsprogram 
- Revisionsberättelse 
- Ansvarsfrågor

DATUM

22 sept  17.30-20.30  Teamsmöte, länk skickas separat efter anmälan.

PRIS

Medlem i HSB: 800 kronor/person.                                                                                        
Ej medlem: 1 600 kronor/person.

STYRELSEARBETE  

Utbildningen fokuserar på styrelsens arbete och de stadgar samt lagar som 
styr bostadsrättsföreningens verksamhet. Utbildningen innehåller exempel 
och du får även tillgång till mallar och material.

MÅLGRUPP

Nyvalda ledamöter och suppleanter i brf styrelserna, eller för dig som suttit 
som ledamot en tid och vill uppdatera dig.

MÅLET

Efter den här kursen vet du vad som förväntas av dig som styrelse-
ledamot och har en grundläggande förståelse för styrelsens uppgifter.

KURSINNEHÅLL

Under kursen går vi bland annat igenom:  
- Vad är en bostadsrättsförening 
- Föreningsstämman 
- Styrelsens roller 
- Styrelsens arbetsformer 
- Medlemskap i bostadsrättsförening 
- Medlemsförmåner

DATUM

30 aug   17.30-20.00   Teamsmöte, länk skickas separat efter anmälan. 
6 sep      17.30-20.00   Teamsmöte, länk skickas separat efter anmälan.

PRIS

Kursavgiften ingår i medlemsavgiften för brf som är medlemmar i HSB 
Östergötland. Kursavgift för brf som inte är medlem i HSB Östergötland: 
800 kronor/person.
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SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE (SBA)
Vad konkret kan er förening göra mer för att minska risken för att en brand 
uppstår, både vad det gäller tekniska lösningar, avtal, information och dialog till 
de boende? Som fastighetsägare är man enligt lagen om skydd mot olyckor 
skyldig att jobba systematiskt med brandskydd. Hur långt har ni egentligen 
kommit med det arbetet i er styrelse?
Den här kursen ger dig som brandskyddsansvarig grunderna i det arbetet.

MÅLGRUPP

Brandskyddsanvariga i styrelsen eller person med liknande roll som 
styrelsen utser.

MÅLET

Efter kursen har du både kunskap och praktiska hjälpmedel för att på ett 
systematiskt sätt kunna förebygga brand i er förening.

KURSINNEHÅLL

- Hur görs en bra egenkontroll rent praktiskt? 
- Hur ska förening dokumentera brandskyddsarbetet? 
- Kan ansvaret för brandskyddsarbetet delegeras? 
- Hur upprättar er förening en bra dialog med era boenden kring  
   brandskyddsarbetet? 
- Vilka lagar och regler finns kring brand och hur är du som     
   förtroendevald ansvarig för brandskyddsarbetet? 
- Vad är viktigt att tänka på om olyckan sker? 

DATUM

11 okt   17.30-19.30   Teamsmöte, länk skickas separat efter anmälan.

PRIS

Medlem i HSB: 800 kronor/person.                                                                                        
Ej medlem: 1 600 kronor/person.

STYRELSENS FASTIGHETSÄGARANSVAR

Vad är det för ansvar man har som förtroendevald i en bostadsrättsförening? 
Vilka myndighetskrav måste föreningen som fastighetsägare uppfylla? Denna 
kurs ger grundläggande kunskaper om fastighetsägaransvaret och vad ni ska 
tänka på för att kunna bli en framgångsrik förening som hänger med i tiden. 

MÅLGRUPP

Ledamöter och suppleanter i brf-styrelserna eller personer som brf utser.

MÅLET

Ge kunskap om fastighetsägaransvaret så att man som förtroendevald i 
en bostadsrättsförening känner sig trygg i uppdraget.

KURSINNEHÅLL

- Vad fastighetsägaransvaret innebär och vilka åtgärder som kan 
   vidtas i förebyggande syfte.     
- Genomgång av vilka lagar och regler som påverkar bostadsrätts–    
  föreningen i egenskap av fastighetsägare.  
- Vi diskuterar konkreta exempel kring bland annat snöröjning, 
   brandskydd och ventilationskontroll.  

DATUM

25 nov  17.30-20.30  Teamsmöte, länk skickas separat efter anmälan.

PRIS

Medlem i HSB: 800 kronor/person.                                                                                        
Ej medlem: 1 600 kronor/person.
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UH-PLAN ONLINE – LÄR DIG DET DIGITALA VERKTYGET

Underhållsplanen är ett av de viktigaste verktygen som bostadsrätts–
föreningen har för att kunna bedriva ett effektivt och proaktivt styrelse–
arbete. Under den här timmen går vi igenom det digitala verktyget: 
Underhållsplan Online och hur du själv kan uppdatera och redigera 
underhållsplanen.

MÅLGRUPP

Ledamöter och suppleanter i brf-styrelserna eller personer som brf utser.

MÅLET

Efter kursen har du både kunskap och hjälpmedel för att kunna planera 
för en långsiktig och hållbar underhållsplan i din bostadsrättsförening. 

KURSINNEHÅLL

Genomgång av underhållsplanen online.

DATUM

29 nov  17.30-18.30   Teamsmöte, länk skickas separat efter anmälan. 
1 dec      17.30-18.30   Teamsmöte, länk skickas separat efter anmälan. 

PRIS

Kursavgiften ingår i medlemsavgiften för brf som är medlemmar i HSB 
Östergötland, endast för bostadsrättsföreningar med underhållsplan 
från HSB Östergötland.

WEBBSTUGA
Du som förtroendevald kan själv gå in och hantera ärenden när du vill, var du 
vill, via våra digitala verktyg. Det här tillfället är till för dig som är ovan att 
använda datorn som arbetsverktyg och vill lära dig mer om hur de olika 
digitala verktygen fungerar. Vi svarar på frågor och visar var man hittar de 
digitala tjänsterna, dokument, mallar, broschyrer med mera som finns i Mitt 
HSB. Ingen fråga är dum så passa på att lära dig mer om Mitt HSB så du kan 
använda det som ett styrelsestöd. Vi erbjuder drop-in mellan 15.00-18.00.  
Ta gärna med egen dator.

DATUM

26 okt   15.00-18.00   HSB-kontoret på Stationsgatan 12 i Linköping.  
18 nov   15.00-18.00   HSB-kontoret på Stationsgatan 12 i Linköping. 

PRIS

Kursavgiften ingår i medlemsavgiften för brf som är medlemmar i HSB 
Östergötland och bostadsrättsföreningar med administrativt avtal med 
HSB Östergötland.

DROPIN
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ANMÄLAN – SÅ HÄR GÖR DU

Stäm av med din styrelse
Om du är förtroendevald och vill 
gå en utbildning måste du först 
stämma av med din styrelse 
eftersom kursavgiften oftast 
bekostas av bostadsrättsföreningen. 
Vissa utbildningar är kostnadsfria 
för bostadsrättsföreningar som är 
medlemmar i HSB.

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

Bekräftelse 
Bekräftelse på din anmälan får 
du via din angivna e-post i 
samband med din anmälan. Om 
utbildningen sker via Teams får 
du även en länk som du ansluter 
dig till utbildningen med.

Återbud 
Återbud ska ske senast fem dagar 
före utbildningstillfället. Vid 

uteblivet återbud förbehåller vi 
oss rätten att fakturera hela 
kostnaden. Glöm inte att lämna 
återbud även om utbildnings-
tillfället är kostnadsfritt.

Inställd utbildning
HSB förbehåller sig rätten att 
ställa in utbildningen om det är 
färre än fem deltagare anmälda. 
Nya riktlinjer från Folkhälso-
myndigheten kan komma att 
ändra den planerade utbild-
ningsverksamheten för oss  
under hösten 2021.

Betalning
Avgiften faktureras efter avslutad 
utbildning. Medlemsbonus kan 
utnyttjas vid fakturering för  
HSBs bostadsrättsföreningar. 
Alla priser är inklusive moms. 

Anmäler ni fler än fyra styrelse-
ledamöter på utbildningen så går 
resterande gratis.

BETALA FÖR 
4 ST – GÅ HELA 
STYRELSEN!

VALBEREDNING ETT VIKTIGT UPPDRAG
En valberedning i en bostadsrättsförening har en viktig funktion. 
Valberedningens arbete är bland annat att ta fram förslag till ledamöter  
till föreningens styrelse. Ett grundligt arbete i den frågan, säkerställer att 
föreningen har en styrelse som är väl sammansatt. 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.

MÅLGRUPP

Ledamöter i valberedningarna eller personer som brf utser.

MÅLET

Efter kursen har du både kunskap och hjälpmedel för att klara jobbet 
som valberedare. Du ska kunna rekrytera ”rätt” personer till uppdragen.

KURSINNEHÅLL

- Valberedningens uppdrag     
- Valberedningens arbetsform     
- Presentation på föreningsstämman    
- Uppföljning

DATUM

15 sep   17.30-20.30   Teamsmöte, länk skickas separat efter anmälan.

PRIS

Kursavgiften ingår i medlemsavgiften för brf som är medlemmar i HSB 
Östergötland. Kursavgift för brf som inte är medlem i HSB Östergötland: 
1 600 kronor/person.
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