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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 
förtroendevalda 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. 

För att så många som möjligt skall kunna delta på våra utbildningar så erbjuder vi 
digitalt deltagande via verktyget TEAMS vid flera av dessa. I kalendariet ser du vilka 
möjliga sätt att deltaga som finns för respektive utbildningstillfälle.

HSB Östergötlands utbildningar är öppna för alla men för medlemmar i HSB är vissa 
utbildningar kostnadsfria medan andra är kostnadsreducerade som en medlemsförmån.              

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 SID 

8 sept Styrelsearbete Linköping 17.30-20.30 Link + Teams 15

12 sept Revisorutbildning Linköping 17.30-20.30 Link + Teams 13

13 sept Nyckeltalsrapporter Linköping 17.30-19.30 Link + Teams 11

17-18 sept Studiebesök HSB-Living Lab Göteborg   14 

21 sept Valberedning Linköping 17.30-20.30 Link + Teams 18

29 sept Ordförande och sekreterare Linköping 17.30-20.30 Link + Teams 12

5 okt Fråga Juristen Linköping 17.30-19.30 Teams 9

10 okt Entreprenadupphandling Linköping 17.30-19.30 Link + Teams 7

17 okt Lär dig grunderna i Mitt HSB Linköping 17.30-19.30 Teams 10

7 nov Budgetdag Linköping 10.00-20.00 Teams 6

8 nov Budgetdag Hallsberg 10.00-20.00 Teams 6

9 nov Budgetdag Linköping 10.00-20.00 Teams 6

12 nov Bostadsrättsdagen 2022 Linköping 09.00-20.00 The Box hotell 4

23 nov Styrelsens fastighetsägaransvar Linköping 17.30-20.30 Link + Teams 16

29 nov UH-Online Teams 17.30-18.30 Teams 17

1 dec UH-Online Teams 17.30-18.30 Teams 17
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BOSTADSRÄTTSDAGEN 2022
Bostadsrättsdagen arrangeras i år lördagen den 12 november på Quality 
Hotel The Box i Linköping. I år har du även möjlighet att anmäla dig till mingel 
och middag efter konferensen. Om du vill övernatta på hotellet kan vi erbjuda 
ett rabatterat pris på hotellrummet.

Genom att förlägga Bostadsrättsdagen på en lördag vill vi underlätta för  
att även de som är upptagna under vardagarna ska ha möjlighet att delta.
Syftet med Bostadsrättsdagen är att vi vill skapa ett tillfälle för styrelse-
medlemmar i HSBs bostadsrättsföreningar att fördjupa sina kunskaper,  
bygga nätverk och utbyta erfarenheter med varandra. Vi vill också skapa ett 
trevligt och givande forum där vi tillsammans utvecklar vår gemensamma 
verksamhet.

Under dagen kommer det att hållas intressanta föreläsningar inom olika 
aktuella ämnen.

Dagen är kostnadsfri för brf som är medlemmar i HSB Östergötland vi  
bjuder på fika och lunch samt middag. Vid uteblivet återbud faktureras 
bostadsrättsföreningen 500 kr per utebliven deltagare.

Sista anmälningsdag är 4 oktober 2022.

Bostadsrättsdagen kommer att avslutas ca kl 16.30 därefter bjuder vi på 
mingel och klockan 17.30–20.00 bjuder vi på middag. Om ni därefter vill  
stanna kvar i Linköping kommer vi erbjuda ett specialpris på hotellrum,  
Quality Hotel The Box i Linköping.  

DATUM

PRIS

12 november 09.30–20.00 Quality Hotel The Box i Linköping 
  
 09.30–10.00 Fika och registrering 
 10.00–16.30 Föreläsningar och lunch 
 16.30–20.00 Mingel och middag

Pris: Dagen är kostnadsfri för brf som är medlemmar i HSB Östergötland och vi 
bjuder på fika och lunch samt middag.   
Vill ni stanna kvar och ha ett hotellrum har vi fått ett prisvärt erbjudande från 
Quality Hotel The Box. Boka på telefon 013-390 02 00 eller mejladress:  
q.thebox@firstchoice.se uppge kod HSB12/11 så får du ett rabatterat pris. 
Enkelrum 890 kr + 200 kr för dubbelrum.

Övrigt: Endast för HSBs bostadsrättsföreningar. Mer information om 
innehållet i föreläsningarna kommer senare. 
Anmälan krävs och kommer att skickas ut via en separat inbjudan.
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BUDGET- OCH UNDERHÅLLSDAGAR  

 

Inför ert budgetmöte har ni möjlighet att träffa oss på våra lokalkontor eller 
via det digitala videoverktyget Teams för en genomgång av ert budgetförslag 
och er underhållsplan. För genomgång av de tekniska delarna kommer våra 
teknikkonsulter att vara med på mötet. Anmälningslänk kommer i ett separat 
utskick. Mötestiden är 45-50 minuter. 

MÅLGRUPP

Ledamöter och suppleanter i HSBs bostadsrättsföreningar samt ledamöter och 
suppleanter i bostadsrättsföreningar som har administrativ/ekonomiskt 
förvaltningsavtal med HSB Östergötland.

DATUM

Budgetdagar 7, 8, 9 november 2022.

Vi kommer att skicka ut en länk där ni bokar er tid med en ekonom.

PRIS

Budgetmötet är kostnadsfritt och endast tillgängligt för brf som är medlemmar 
i HSB Östergötland och för föreningar med administrativ/ekonomisk 
förvaltning.

ENTREPRENADUPPHANDLING (SEMINARIUM)
För att göra renovering, ombyggnad eller tillbyggnad i 
bostadsrättsföreningen gäller det att hålla koll på många olika delar. Vad är 
viktigt att tänka på? Vi reder ut begreppen och delar med oss av värdefulla 
tips längs vägen.

MÅLGRUPP

Ledamöter och suppleanter i HSBs bostadsrättsföreningar samt ledamöter och 
suppleanter i bostadsrättsföreningar som har förvaltningsavtal med HSB 
Östergötland. 

MÅLET

Vid detta tillfälle får du med dig kunskaper och tips kring hur ni bör göra 
och jobba vid olika entreprenadupphandlingar. 

DATUM

10 okt   17.30–19.30   HSB-kontoret på Stationsgatan 12 i Linköping  
                                         eller via Teams.

PRIS

Kursavgiften ingår i medlemskapet för brf som är medlemmar i HSB 
Östergötland. 

Kursavgift för bostadsrättsföreningar som inte är medlemmar men med 
förvaltningsavtal med HSB Östergötland: 800 kronor/person.
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FRÅGA JURISTEN 
Ta chansen att ställa frågor till en av våra duktiga fastighetsjurister från HSBs 
Riksförbund. Här diskuteras vanliga juridiska frågor för bostadsrättföreningar 
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 HSBs bostadsrättsföreningar samt ledamöter och 
suppleanter i bostadsrättsföreningar som har förvaltningsavtal med HSB 
Östergötland.

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. 
Exempel på innehåll: 
- Överlåtelse och medlemsprövning  
- Andrahandsupplåtelser 
- Underhålls- och reparationsansvar 
- Förverkandefrågor

DATUM

5 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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LÄR DIG GRUNDERNA I MITT HSB 

HSB utvecklar sina digitala tjänster kontinuerligt och Mitt HSB är den portal 
där man kommer åt dessa tjänster. I denna utbildning går vi igenom och visar 
Mitt HSB och våra digitala tjänster som hjälper er i ert dagliga styrelsearbete. 

MÅLGRUPP

Ledamöter och suppleanter i HSBs bostadsrättsföreningar och 
bostadsrättsföreningar med administrativt avtal med HSB Östergötland.

MÅLET

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

DATUM

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

PRIS

Kursen är avgiftsfri för brf som är medlemmar i HSB Östergötland, och för 
bostadsrättsföreningar med administrativt avtal med HSB Östergötland.

NYCKELTALSRAPPORTER (SEMINARIUM)
Under våren 2022 lanserade vi en helt ny nyckeltalsrapport till er 
bostadsrättsföreningar där ni enkelt kan jämföra era nyckeltal med andra 
föreningar och identifiera dussintals faktorer. Till exempel vilka kostnader 
som sticker ut, vad gör ni bra och sist men inte minst – var det finns pengar att 
spara.
Vid detta tillfälle kommer vi gå igenom samtliga nyckeltal, hur man ska läsa 
sin rapport, vad betyder graferna med mera.

MÅLGRUPP

MÅLET

Jämför er bostadsrättsförening och spara pengar.

DATUM

13 sept.   17.30–19.30   HSB-kontoret, Stationsgatan 12 Linköping eller 
                                                           delta via Teams.

PRIS

Kursen är avgiftsfri för brf som är medlemmar i HSB Östergötland, och för 
bostadsrättsföreningar med administrativt/ekonomiskt förvaltningsavtal  
avtal med HSB Östergötland.

Ledamöter och suppleanter i HSBs bostadsrättsföreningar samt ledamöter och 
suppleanter i bostadsrättsföreningar som har administrativt/ekonomiskt 
förvaltningsavtal med HSB Östergötland.    
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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, men även andra ledamöter i styrelsen, värdefull 
kunskap och motivation till ett framgångsrikt styrelsearbete. Under 
utbildningen visar vi verktyg som bidrar till en större trygghet och som 
underlättar rollen som ordförande eller sekreterare. Vi rekommenderar att 
både ordförande och sekreterare deltar vid samma utbildningstillfälle.

MÅLGRUPP

MÅLET

Att du får mer kunskap och verktyg om ordförande- och sekreterarrollen 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   HSB-kontoret, Stationsgatan 12 Linköping eller 
                                              delta via Teams.

PRIS

Kursavgift för brf som är medlemmar i HSB Östergötland:  800 kronor/person

Kursavgift för bostadsrättsföreningar som inte är medlemmar men med 
administrativ/ekonomiskt förvaltningsavtal med HSB Östergötland: 1 600 
kronor/person

Kursen vänder sig i första hand till dig som är ordförande, vice ordförande eller 
sekreterare i en HSB bostadsrättsförening eller en bostadsrättsförening med 
administrativ/ekonomisk förvaltning från HSB Östergötland.

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

MÅLGRUPP

Kursen vänder sig i första hand till dig som är föreningsvald revisor/
suppleant i en HSB bostadsrättsförening eller en bostadsrättsförening 
med administrativ/ekonomisk förvaltning från HSB Östergötland.

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

12 sept  17.30-20.30  HSB-kontoret, Stationsgatan 12 Linköping eller 
                                          delta via Teams.

PRIS

Kursavgift för brf som är medlemmar i HSB Östergötland:  800 kronor/person

Kursavgift för bostadsrättsföreningar som inte är medlemmar men med 
förvaltningsavtal med HSB Östergötland: 1 600 kronor/person
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STUDIERESA TILL HSB LIVING LAB I GÖTEBORG 

Följ med oss på resan mot framtidens boende, lördag till söndag den 17-18 
september 2022.
Hur kommer vi att bo om 20 år? Hur kommer dina barn och barnbarn leva sina 
liv, och hur kommer deras hem en dag att gestalta sig? 
 
Vi åker gemensamt med buss till Göteborg och får en guidning på HSB Living 
Lab för att sedan checka in på hotell Opera som ligger vid Drottningtorget, 100 
meter från Göteborgs Centralstation. Där serveras vi en tvårätters middag med 
kaffe. Dagen efter går hemresa från Göteborg ca klockan 9.00. 

Sista anmälningsdag är den 31 juli. 
Anmälan är bindande och får den som bokat resan förhinder kan någon annan i 
styrelsen ta den platsen.

MÅLGRUPP

Ledamöter och suppleanter i HSB brf-styrelser. 

DATUM

17 sept      08.00      Linköping, fjärrbussterminalen 
17 sept      08.30      Mjölby, fjärrbussterminalen 
18 sept      09.00      Hemresa från Göteborg

PRIS

Resan är subventionerad av HSB Östergötland. I priset, 1 900 kr per 
person, ingår bussresa tur & retur, fika på bussresan, lunch, guidad 
visning på HSB Living Lab, enkelrum på hotell Opera, tvårättersmiddag 
samt frukost. 

Övrigt: Studieresan till HSBLiving Lab är endast tillgänglig för 
styrelsemedlemmar i HSBs bostadsrättsföreningar.

STYRELSEARBETE  
Utbildningen fokuserar på styrelsens arbete och de stadgar samt lagar som 
styr bostadsrättsföreningens verksamhet. Under utbildningen utgår vi från 
HSBs normalstadgar. Utbildningen innehåller exempel och du får även tillgång 
till mallar och material. 

MÅLGRUPP

Ledamöter och suppleanter i HSBs bostadsrättsföreningar och 
bostadsrättsföreningar med förvaltningsavtal med HSB Östergötland.

MÅLET

Efter den här kursen vet du vad som förväntas av dig som styrelseledamot 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

DATUM

8 sept   17.30-20.30   HSB-kontoret, Stationsgatan 12 Linköping eller 
                                           delta via Teams..

PRIS

Kursavgiften ingår i medlemskapet för brf som är medlemmar i HSB 
Östergötland.  
Kursavgift för bostadsrättsföreningar som inte är medlemmar men med 
förvaltningsavtal med HSB Östergötland: 800 kronor/person. 
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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 känna er trygga i rollen.  

MÅLGRUPP

Ledamöter och suppleanter i HSBs bostadsrättsföreningar och 
bostadsrättsföreningar med förvaltningsavtal med HSB Östergötland.

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 bostadsrättsföreningen i 
egenskap av fastighetsägare.  
Vi diskuterar konkreta exempel kring bland annat snöröjning, brandskydd och 
ventilationskontroll.  

DATUM

23 nov  17.30-20.30  HSB-kontoret, Stationsgatan 12 Linköping eller 
                                            delta via Teams.

PRIS

Kursavgift för brf som är medlemmar i HSB Östergötland:  800 kronor/person 
Kursavgift för bostadsrättsföreningar som inte är medlemmar men med 
förvaltningsavtal med HSB Östergötland: 1 600 kronor/person.

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”, hur du effektivt kan nyttja verktyget i ditt 
styrelsearbete och hur du själv uppdaterar och redigerar underhållsplanen.

MÅLGRUPP

Ledamöter och suppleanter i HSBs bostadsrättsföreningar och övriga 
bostadsrättsföreningar med avtal om Underhållsplan med HSB Östergötland

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 medlemskapet för brf som är medlemmar i HSB 
Östergötland. För brf som inte är medlem i HSB Östergötland men som 
har avtal om Underhållsplan ingår kursavgiften i avtalet. 
Övrigt: Utbildningen riktar sig endast till bostadsrättsföreningar med 
underhållsplan från HSB Östergötland.
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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 bostadsrättsför-
eningen. Vissa utbildningar är 
dock kostnadsfria för HSBs 
medlemsföreningar.

Anmäl dig 
Du anmäler dig i kalendariet 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.

Glöm inte att lämna återbud 
Återbud ska ske senast fem dagar 
före utbildningstillfället. Vid 

uteblivet återbud förbehåller vi oss 
rätten att fakturera hela 
kostnaden, är utbildningen 
kostnadsfri faktureras 500 kr. Så 
glöm inte att lämna återbud även 
om utbildningstillfället är 
kostnadsfritt!

Inställd utbildning
HSB förbehåller sig rätten att 
ställa in utbildningen om det är 
färre än fem deltagare anmälda. 

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

Anmäler ni fler än fyra 
styrelseledamöter 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 
bostadsrättsföreningen. 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

Personer som sitter i en bostadsrättsförenings valberedning eller någon som 
har intresse av att bli vald till valberedare i framtiden.

MÅLET

Efter kursen har du både kunskap och hjälpmedel för jobbet som valberedare. 

KURSINNEHÅLL

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

DATUM

21 sep   17.30-20.30   HSB-kontoret, Stationsgatan 12 Linköping eller 
                                            delta via Teams.

PRIS

Kursavgiften ingår i medlemskapet för brf som är medlemmar i HSB 
Östergötland. 
Kursavgift för bostadsrättsföreningar som inte är medlemmar men med 
förvaltningsavtal med HSB Östergötland: 1 600 kronor/person
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