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VÄLKOMMEN ATT KOMMA TILL 
VÅRA KURSER! 
 

Att engagera sig i styrelsearbetet ger möjlighet att lära sig nya saker, träffa nya 
och gamla medlemmar eller helt enkelt få bättre koll på ekonomin. Bland kurserna 
hittar du som förtroendevald i din bostadsrättsförening kvalificerade utbildningar 
som ger dig kunskap och stöd i ditt uppdrag. 
Även om du varit förtroendevald en längre tid rekommenderar vi er att gå på våra 
kurser för att få den senaste informationen om de nyheter och regler som 
tillkommit. 
 
I dessa tider som vi har just nu med den pågående pandemin så vill vi ändå kunna 
leverera attraktiva utbildningar för nya ledamöter och för dig som suttit i styrelsen 
ett tag. Vi fortsätter därför att anordna höstens utbildningar via det digitala 
verktyget Teams.  
Teamslänk och mer information kommer att skickas ut inför kursen. 
  
 
FRÅGA STYRELSEN FÖRST 
Om du är förtroendevald och vill gå en utbildning måste du först prata med din 
styrelse, eftersom kursavgiften betalas av bostadsrättsföreningen. 
 
 
ANMÄLAN 
Du anmäler dig via länk på hemsidan 
https://www.hsb.se/ostra/medlem/bostadsrattsforening/utbildning/ 
Tänk på att sista anmälningsdag är 5 dagar innan utbildningstillfälle. Anmälan är 
bindande. 
 
 
BEKRÄFTELSE 
Bekräftelse får du i samband med anmälan. 
 
 
 

“Att utveckla styrelsens 

kompetens löpande – är en 

investering för hela 

bostadsrättsföreningen” 

 

https://www.hsb.se/ostra/medlem/bostadsrattsforening/utbildning/
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ÅTERBUD 
Återbud ska ske senast fem dagar före utbildningstillfälle. Vid uteblivet återbud 
förbehåller vi oss rätten att fakturera hela kostnaden.  
 
 
INSTÄLLD UTBILDNING 
HSB förbehåller sig rätten att ställa in utbildningen om det är färre än fem 
deltagare anmälda. 
 
 
BETALNING 
Avgiften faktureras föreningen. I utbildningarna ingår eventuellt material och 
dokumentation. Alla priser är inklusive moms. 
 
 
 
HSB förbehåller sig rätten att göra ändringar i utbudet. 
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INNEHÅLL KURSER HÖSTEN 2021 

 
Grundutbildning för styrelsen  
Torsdag den 30:e sep kl. 16.30 - 19.00, läs mer på sidan 5 
 
Styrelsens ansvar  
Tisdag 23:e nov kl. 16.30 - 19.00, läs mer på sidan 6  
 
Grundkurs för revisorer 
Onsdag 22:e sep kl. 16.30 - 19.00, läs mer på sidan 7  
 
Att läsa en årsredovisning  
Onsdag 20:e okt kl. 16.30 - 19.00, läs mer på sidan 7  
 
Fråga juristen 
Torsdag 7:e okt kl. 17.30-19.30, läs mer på sidan 7 
 
Planera för en lyckad föreningsstämma 
Tisdag 5:e okt kl. 17.00 - 19.00, läs mer på sidan 9  
 
Prata budget med er ekonom på HSB Östra 
Torsdag 11:e nov kl. 13.00 – 17.00 
Onsdag 17:e nov kl. 13.00 – 17.00 
Torsdag 18:e nov kl. 15.00 – 19.00 
Onsdag 24: nov kl. 15.00 – 19.00 
Torsdag 25:e nov kl. 15.00 – 19.00, läs mer på sidan 10 
 
Underhållsplan online  
Onsdagen 25:e aug kl. 17.00 – 19.00  
Tisdagen 31:e aug kl. 10.00 – 12.00 
Onsdagen 8:e sep kl. 17.00 – 19.00  
Tisdagen 14:e sep kl. 10.00 – 12.00 
Onsdagen 10:e nov kl.10.00 - 12.00 
Onsdagen 24:e nov kl. 17.00 – 19.00, läs mer på sidan 11 
  
Grundutbildning GDPR  
Onsdagen 6:e okt kl. 16.30 - 18.30, läs mer på sidan 12 
 
Aktuella e-tjänster 
Onsdag den 15:e sep kl. 10.00 - 11.30  
Måndag den 6:e dec kl. 16:00 – 17.30, läs mer på sidan 13 
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GRUNDUTBILDNING FÖR 
STYRELSER 

    

Grundutbildning i styrelsearbete passar både dig som är ny i styrelsen och vill få 
baskunskaper inför ditt nya uppdrag eller dig som varit vald en längre tid men som 
vill få en uppfräschning. Utbildningen fokuserar på styrelsens arbete och mål samt 
de stadgar och lagar som styr bostadsrättsföreningens verksamhet.  
 
 
FÖRELÄSARE 
Christina Cederlöf, BoRevision  
      
 
DATUM   TID  PLATS 
Torsdag den 30:e sept   16.30 - 19.00 Microsoft teams 
 
 
PRIS 
600 kr per person för brf som är medlem i HSB Östra 
1100 kr per person för brf som inte är medlem i HSB Östra 
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STYRELSENS ANSVAR 
 
En fördjupad kurs där vi kommer prata mer om styrelsens alla roller.  
Utbildningen syftar till att ge både ordförande, sekreterare, ledamöter, suppleanter 
och valberedning värdefull kunskap och motivation till ett framgångsrikt 
styrelsearbete.  
Vi kommer att prata mer om valberedningsarbete och valberedningens roll i 
bostadsrättsföreningen. Vi kommer även att prata om hela styrelsens ansvar, 
likhetsprincipen och generalklausulen, tystnadsplikt, jäv, styrelsens ansvarsfrihet, 
punkter som styrelse bör tänka på och anbudsförfarandet.  
 
 
FÖRELÄSARE 
Christina Cederlöf, BoRevision  
 
 
DATUM       TID  PLATS 
Tisdag 23:e nov      16.30 – 19.00 Microsoft teams 
 
 
PRIS 
600 kr per person för brf som är medlem i HSB Östra 
1100 kr per person för brf som inte är medlem i HSB Östra 
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GRUNDKURS FÖR REVISORER 
 
Här tar vi bl a upp syfte med revisionen, vad revision är, vilka är intresserade av 
vår revision, samarbetet mellan föreningsvald revisor och BoRevision, lagar och 
regler, granskningsprogrammet som vi har skickar ut till de föreningsvalda 
revisorerna och ett grupparbete där deltagarna får några protokoll och fakturor att 
arbeta med. 
Ska det väljas en ny revisor i er förening på framtida årsstämma så är vår 
rekommendation att de går denna kurs och får en bra start på sitt nya uppdrag. 

 
FÖRELÄSARE 
Erik Davidsson, BoRevision  
 
 
 
DATUM  TID  PLATS 
Onsdag den 22:e sep  17.30 – 20.30  Microsoft teams 

 
 

PRIS 
600 kr per person för brf som är medlem i HSB Östra 
1100 kr per person för brf som inte är medlem i HSB Östra 
 
 
 
 
 

ATT LÄSA EN ÅRSREDOVISNING 
 
Här tar vi upp ekonomiska begrepp, principiella skillnader mellan K2 och K3, 
årsredovisningen och dess delar (förvaltningsberättelse, balansräkning med noter 
och resultaträkningen med noter), nyckeltal samt övningsuppgifter. Kursen vänder 
sig till både föreningsvalda revisorer och styrelseledamöter. 

 
FÖRELÄSARE 
Christina Cederlöf, BoRevison  
 
DATUM  TID  PLATS 
Onsdag 20:e okt 16.30 - 19.00 Microsoft teams 
 
    
PRIS 
600 kr per person för brf som är medlem i HSB Östra 
1100 kr per person för brf som inte är medlem i HSB 
Östra 
 
 

I samarbete 
med HSB 

Östergötland 
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FRÅGA JURISTEN 
 

Denna kurs riktar sig till ledamöter och suppleanter i styrelsen. 
 
Ta chansen att ställa frågor till en av våra duktiga fastighetsjurister från HSB:s 
Riksförbund. Här diskuteras vanliga juridiska frågor för bostadsrättsföreningar som 
till exempel medlemsprövning, andrahandsupplåtelser, underhållsansvar samt 
förverkandefrågor.  
Frågor besvaras och diskuteras löpande så ta gärna upp egna problemställningar 
eller skicka in frågor i förväg till erika.hellman@hsb.se 
 
KURSINNEHÅLL 

• Överlåtelse och medlemsprövning 

• Andrahandsupplåtelser 

• Underhålls- och reparationsansvar 

• Förverkandefrågor 
 
 

FÖRELÄSARE 
Fastighetsjurist från HSB:s Riksförbund 
 
DATUM  TID  PLATS 
Torsdag 7:e okt. 17.30-19.30  Microsoft teams 
 
 
PRIS 
GRATIS (för HSB medlemmar) 
1100 kr per person för brf som inte är medlem i HSB Östra 
 

 

I samarbete 
med HSB 

Östergötland 
 
 

mailto:erika.hellman@hsb.se
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PLANERA FÖR EN GOD 
FÖRENINGSSTÄMMA 
**Avser föreningar med bokslut 31/8 

 
Vi vill ge er 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? 
 
 
FÖRELÄSARE 
HSB Östra  
 
 
DATUM  TID  PLATS 
Tisdag 5:e okt  17.00 – 19.00 Microsoft teams 
 

 
PRIS 
GRATIS (för HSB medlemmar) 
1100 kr per person för brf som inte är medlem i HSB Östra 
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PRATA BUDGET MED HSB 
**Avser föreningar med bokslut 31/12 
 

Under hösten kommer vi fortsättningsvis att erbjuda de föreningar** som köper 
ekonomisk förvaltning av oss på HSB att ha en genomgång av ert budgetförslag. 
Känner ni inget behov av att träffa oss och prata budget kommer vi som vanligt att 
förse er med ett budgetförslag som ni beslutar om på ett styrelsemöte. 
 
Kontakta er kundansvariga ekonom för att boka tid under nedanstående 
föreslagna dagar. Mötestiden är 50 minuter och kommer att ske via digitalt möte. 
  
 
 

DATUM  TID  PLATS 
Torsdag 11:e nov  13.00 – 17.00 Microsoft teams 
 

Onsdag 17:e nov  13.00 – 17.00 Microsoft teams 

 
Torsdag 18:e nov   15.00 – 19.00 Microsoft teams 

 
Onsdag 24: nov  15.00 – 19.00 Microsoft teams 

 
Torsdag 25:e nov  15.00 – 19.00 Microsoft teams 
 
 

PRIS  
GRATIS för brf som köper ekonomiska förvaltningstjänster från HSB Östra. 
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UNDERHÅLLSPLAN ONLINE 
 
Underhållsplanen är ett viktigt verktyg för styrelsen i budgetarbete och 
åtgärdsplanering. Där syns vad som behöver göras de närmaste åren och på 
längre sikt. Med alla åtgärder och kostnader samlade får styrelsen kontroll över 
underhållet och kan i god tid avsätta de medel som behövs. Det leder till en 
långsiktig och bra ekonomi för föreningen och ett bevarat värde på fastigheten.  
 
I den här kursen får du lära dig att använda vår nya webbaserade tjänst 
Underhållsplan online. 

• Flytta och ändra åtgärder 

• Skapa rapporter och checklistor 

• Titta på åtgärdsplaner 

• Använda planen till budgetplanering 

• Fastighetsägaransvar 
 

Max 10 personer per utbildningstillfälle. 
Tjänsten är tillgänglig i Mitt HSB så titta gärna på den innan kursen.  

 
 

FÖRELÄSARE 
Anders Hult, HSB Östra 
 
 
DATUM   TID  PLATS 
Onsdagen den 25:e aug  17,00–19,00  Microsoft teams 
 
Tisdagen den 31:e aug   10,00–12,00 Microsoft teams 
 
Onsdagen den 8:e sep   17,00–19,00  Microsoft teams 
 
Tisdagen den 14:e sep   10,00–12,00 Microsoft teams 
 
Onsdagen den 10:e nov  10,00–12,00 Microsoft teams 
 
Onsdagen den 24:e nov  17,00-19,00  Microsoft teams 
 
PRIS 
GRATIS (för HSB medlemmar) 
1100 kr per person för brf som inte är medlem i HSB Östra 
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GRUNDUTBILDNING OM GDPR 
- Att efterleva den nya lagen 

 
Ta chansen att lära dig mer om hur ni som förening ska hantera personuppgifter 
enligt nya Dataskyddsförordningen också kallad GDPR och ställ frågor till HSB 
Östras GDPR-ansvarig. 
 
Det som kommer att föreläsas om är: 

▪ grunderna i GDPR (vad en personuppgift är, vad behandling av 
personuppgifter är, grundläggande principer för behandling av 
personuppgifter) 

▪ praktiska råd och tips för att komma igång med arbetet och genomgång av 
det stödmaterial som finns framtaget för bostadsrättsföreningarna 

▪ vad som behöver sparas i föreningen (bl.a. styrelseprotokoll, 
besiktningsprotokoll) och vilka rättsliga grunder som då kan användas 

▪ de vanligaste personuppgiftshanteringarna inom en brf 
▪ personuppgiftsansvarig, personuppgiftsbiträden och 

personuppgiftsbiträdesavtal 
 
Under kvällen tar vi även upp erfarenhetsutbyte mellan föreningarna och hur långt 
ni har kommit i ert arbete. 
 
 
FÖRELÄSARE 
HSB Östra 
 
 
DATUM  TID  PLATS 
Onsdagen den 6:e okt. 16.30-18.30  Microsoft teams  
 
 
PRIS 
GRATIS (för HSB medlemmar) 
1100 kr per person för brf som inte är medlem i HSB Östra 
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AKTUELLA E-TJÄNSTER  
 
Det händer mycket inom HSB när det gäller vår digitala förändringsresa och det 
kan ibland vara svårt att känna att man hänger med.  
Denna kurs vänder sig till er som vill ha en introduktion eller uppfräschning på de 
digitala tjänsterna som HSB tillhandahåller.  
 
Vi kommer under hösten eventuellt komplettera utbildningar på de nyheter som 
kommer att lanseras i Mitt HSB. 
 
 
 
FÖRELÄSARE 
HSB Östra 
 
DATUM   TID  PLATS 
Onsdag den 15:e sept  10.00 - 11.30 Microsoft teams 
Måndag den 6:e dec  16:00 – 17.30 Microsoft teams 
 
PRIS 
Gratis för HSB medlemmar 
1100 kr per person för brf som inte är medlem i HSB Östra   
 
 
 
 

 
 


