
KURSKATALOG VÅREN 2023

Vi vill inspirera, motivera och sprida kunskap till våra medlemmar. Därför bjuder vi in 
till erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling genom våra kurser på HSB Östra. 
Välkommen!

HSB ÖSTRA

Foto: Alex Giacomini



KUNSKAP ÄR VÄGEN TILL DET GODA BOENDET
Utbildning är en viktig fråga för oss på HSB. Vi vet att det blir roligare och enklare att arbeta i styrelsen 
om man känner att man har kunskap och behärskar sitt uppdrag. Därför erbjuder vi varje år ett antal 
utbildningar anpassade för arbetet i en bostadsrättsförening. Välutbildade förtroendevalda ger stabila 

föreningar och trygga medlemmar så att vi tillsammans kan skapa det goda boendet.

Grunden till en bra bostadsrättsförening börjar med en välutbildad styrelse. Att få förtroendet från sina 
grannar och bli förtroendevald i en bostadsrättsförening är något man ska vara stolt över. Genom vår 
utbildningsverksamhet vill vi aktivt bidra till att ni som förtroendevalda är rustade för de frågor som 

hamnar på styrelsens bord. Viktiga byggstenar i ett styrelsearbete är kunskap och engagemang, såväl hos 
förtroendevalda som hos medlemmar.

Under hösten har vi kunnat mötas i våra utbildningslokaler igen och det känns fantastiskt roligt! Vi 
testade även på något nytt, nämligen att komma ut och utbilda i era fina föreningslokaler. Det har varit 
uppskattat av er, vilket gör att vi vill fortsätta i samma anda. Min känsla är att vi alla har uppskattat att 
vi återgått till fysiska möten i våra olika styrelserum. För det är trots allt fantastiskt med mötet mellan 

människor!

Det efterfrågas om flexibilitet i det digitala och fysiska deltagandet. Därför kommer vi att fortsätta att 
erbjuda vissa utbildningar både fysiskt och digitalt, men vissa utbildningar kommer att hållas endast 

fysisk och vissa kommer endast att hållas digitalt, mer info kan ni läsa i utbildningskatalogen.

Vi utvecklar utbudet av nya utbildningar hela tiden, i vår har vi fyra nya utbildningar. Dessa utbildningar 
har kommit till efter förfrågan från er, våra medlemmar och kunder. Att få input från er om vad ni 

saknar och efterfrågar i utbildningsutbudet gör att vi utvecklas.

Välkommen att fylla på med ny kunskap! I den har kurskatalogen har vi samlat våra kurser, övriga träffar 
och e-utbildningar men håll utkik under året för löpande information via nyhetsbrev eller i Mitt HSB. 

Med vänlig hälsning, HSB Östra 
Erika Hellman, Medlems- och utbildningsansvarig



KUNSKAP ÄR VÄGEN TILL DET 
GODA BOENDET
Passa på att utveckla er styrelse – anmäl dig redan idag! 

SÅ HÄR GÖR DU
1. STÄM AV MED DIN STYRELSE

2. ANMÄL DIG

3. FÖRTÄRING

4. BEKRÄFTELSE

5. BETALNING

6. ÅTERBUD

7. INSTÄLLD UTBILDNING

När du har hittat en kurs som du vill gå ska du börja med att stämma 
av att det är okej med din styrelse. Bostadsrättsföreningen betalar 
kursavgiften.

Efter styrelsens godkännande anmäler du dig till kursen. Använd 
denna länk till anmälan, eller QR-koden här ovan. Tänk på att 
anmälan är bindande och att sista anmälningsdag är fem dagar innan 
kurstillfället. 

På de fysiska träffarna erbjuder vi kaffe och smörgås. Vi vill därför att 
du gärna meddelar eventuella allergier. 

Du får en bekräftelse i samband med att du anmäler dig. 

Kursavgiften faktureras föreningen efter avslutad kurs. I utbildning-
arna ingår eventuellt material och dokumentation. Alla priser är 
inklusive moms. Medlemserbjudanden på priserna gäller endast 
medlemmar i HSB Östra. 

Återbud ska lämnas senast fem dagar innan kurstillfället. Vid uteblivet 
återbud förbehåller vi oss rätten att fakturera hela kostnaden för 
kursen. 

Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningar om det är färre än 
fem deltagare anmälda. 

OBS! Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i kursutbudet.  Senaste 
uppdateringen av vilka kurser vi erbjuder hittar du alltid på hsb.se/ostra. 

Katalogens innehåll

Skräddarsydd kurs  4

Lyckad föreningsstämma 5

Ny i styrelsen   6

Ordförande & sekreterare 7

Lär känna Mitt HSB  8-9
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Om alla ledamöter i en styrelse har samma 
kunskaper effektiviseras arbetet och blir 
enklare för alla parter. Med en kurs som är 
helt anpassad till behovet i din bostadsrätts-
förening skapas en god grund för att fokusera 
på rätt uppgifter och på så sätt även utveckla 
föreningen.

Detta är kursen som skapas och skräddarsys helt efter 
önskemål och behov för din styrelse.

Börja med att diskutera behoven tillsammans och kon-
takta därefter er HSB-förening som hjälper till att skapa 
ett passande kursinnehåll.

Fördelen med en skräddarsydd kurs är bland annat att 
alla deltagare får samma information vid samma tillfälle 
och därigenom skapas möjlighet till konkreta diskussio-
ner som rör ert styrelsearbete och er bostadsrätts-
förening.

Ni kan bland annat välja följande innehåll att fokusera 
på: ekonomi, juridik, mötesteknik, konflikthantering, 
medlemskommunikation eller underhållsplanering. 
Tänk på att det vid kurstillfället kommer en expert i 
ämnet som inte handlägger föreningens ärenden.

Kostnad från 5 500 kronor, plus moms. Pris beror på 
innehåll och hur många kursledare som behövs för att 
tillgodose ert behov. Offert fås vid förfrågan.

SKRÄDDARSYDD KURS
– BARA FÖR DIN STYRELSE
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KURSFAKTA

En anpassad kurs innehåller
de delar just din styrelse behöver. 

Det kan exempelvis vara 
ekonomi, juridik, underhålls-

planering, mötesteknik eller hur 
en styrelse bidrar till att skapa bra 

relationer i föreningen.

Kurslängd: Anpassad.
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Planera för en lyckad föreningsstämma är kursen där vi kommer att ge dig de bästa 
förutsättningna för att du ska bli trygg i att planera inför och hålla i en föreningsstämma. 
Det är viktigt att den blir såväl trevlig som informativ, vilket du kommer att få många bra 
knep för att se till att ordna. 

Vi berättar hur du i god tid kan planera för er föreningsstämma tillsammans med er valberedning, ekonom 
och stämmoordförande. Du får kunskap om vilket regelverk som gäller för att er föreningsstämma ska anses 
vara riktigt genomförd, och inte kunna klandras. Vi går också igenom vad som kan hända under stämman 
som det kan behövas beredskap för, samt vad som ska göras efter stämman. Vi kommer även att berätta om 
vår nya årsredovisningsprocess som lanserades under hösten 2022, samt besvara eventuella frågor.

LÄR DIG ATT PLANERA FÖR EN 
LYCKAD FÖRENINGSSTÄMMA 

DAG   DATUM   TID   PLATS
Onsdag   11 januari  17.00–19.00  Södra promenaden 134  
         (alt. digitalt Microsoft Teams) 

KURSAVGIFT: HSB-medlem erbjuds denna kurs kostnadsfritt.
SISTA ANMÄLNINGSDAG: Fem dagar innan kursstart. 

FÖRELÄSARE:  HSB Östra Administrativ förvaltning
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KURSFAKTA

Kursen ger kunskap och 
inspiration till gediget planerings-

arbete inför en förenings-
stämma. Detaljer som är viktiga 

både innan, under och efter 
kommer att tas upp. 

Kurslängd: 2 timmar

MÅLGRUPP:  Ordförande & sekreterare i HSB-föreningar med bokslut 31/12.
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KURS SOM INGÅR I MEDLEMSAVGIFTEN
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En kompetent styrelse är nyckeln till en väl fungerande och 
trygg bostadsrättförening och som ny i styrelsen kan det till en 
början vara en utmaning. I denna kurs får du ta del av det som 
behövs för att komma igång och underlätta styrelsearbetet.

Ny i styrelsen startar med vad en bostadsrättsförening är, samt vilka lagar 
och regelverk som styr. Du får bland annat lära dig styrelsens olika roller och 
ansvarsområden, effektiv planering, hur en lämplig arbetsfördelning kan se 
ut i styrelsen samt hantering av möten.

NY I STYRELSEN 

DAG   DATUM   TID   PLATS
Tisdag   30 maj   17.00-20.00  Södra promenaden 134            (alt. digitalt Microsoft Teams) 

KURSAVGIFT: HSB-medlem erbjuds denna kurs kostnadsfritt. 
Ej HSB-medlem 1400 kronor inklusive moms per deltagare. 
SISTA ANMÄLNINGSDAG: Fem dagar innan kursstart. 

KURSFAKTA

När kursen är avslutad ska du 
ha fått kunskaper om styrelse-
arbetet samt vilka regler, lagar 

och normer som finns i rollerna i 
en bostadsrättsförening.

Kurslängd: 3 timmar

FÖRELÄSARE:  HSB Östra Administrativ förvaltning
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MÅLGRUPP:  Nya förtroendevalda i styrelsen
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ORDFÖRANDE & SEKRETERARE
– NYCKELROLLER I STYRELSEN

DAG   DATUM   TID   PLATS
Onsdag   8 mars   17.00–19.00  Södra promenaden 134           (alt. digitalt Microsoft Teams)

KURSAVGIFT: HSB-medlem 600 kronor inklusive moms per deltagare.
Ej HSB-medlem 1400 kronor inklusive moms per deltagare. 
SISTA ANMÄLNINGSDAG: Fem dagar innan kursstart. 

KURSFAKTA

Kursen vänder sig i första hand 
till dig som är ordförande, 

vice ordförande eller sekreterare 
i en HSB bostadsrättsförening 
eller en bostadsrättsförening 
med ekonomisk förvaltning 

från HSB Östra.

Kurslängd: 2 timmar

FÖRELÄSARE:  HSB Östra Administrativ förvaltning

MÅLGRUPP:  Ordförande & sekreterare i styrelsen.

Ordförande och sekreterare är två nyckelroller i styrelsen. Utbildningen syftar till att 
ge både ordförande och sekreterare värdefull kunskap och motivation till ett fram-
gångsrikt styrelsearbete. 

Denna kurs ger grundläggande kunskap om ordförandens arbetsuppgifter, arbetsfördelningen i 
styrelsen, mötesteknik samt olika former av beslutsfattande. Kursen ger också sekreteraren praktiska 
råd kring utformning av kallelse, dagordning och protokoll. Du får en övergripande genomgång av 
formalia för protokoll samt vad som gäller för reservationer, justering, offentlighet och protokollets 
arkivering. Vi går även igenom dokumenthanteringen i Mitt HSB, för att ge bra tips och råd för hur 
ordförande och sekreterare kan arbeta för ett tydligt styrelsearbete.
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LÄR KÄNNA MITT HSB 

DAG   DATUM   TID   PLATS
Onsdag   15 februari  10.00-11.00  HSB Östra     
         Södra promenaden 134 
         (alt. digitalt Microsoft Teams)

Tisdag   16 maj   17.00-18.00  Brf Äpplets föreningslokal
         Olai Kykogata 15A, Norrköping

MÅLGRUPP:  Styrelser i HSB-föreningar

Lär känna Mitt HSB är kursen där vi går igenom de mest grundläggande delarna i Mitt 
HSB. Under kursen kommer du att få kunskap om vad som finns i Mitt HSB och i stora 
drag hur du ska använda verktygen eller vem du kan vända dig till om du har frågor.

I Mitt HSB finns information, blanketter och olika tjänster som du som styrelseledamot behöver ta del av 
och vara insatt i. På Mitt HSB sköter du som styrelseledamot din bostadsrättsförenings ärenden. Du får till 
exempel en överblick av ditt uppdrag, lär dig var du administrerar styrelsens sammansättning, lägger upp 
dokument, får tillgång till mallar och mycket därtill. Under kursen visar vi tjänstens uppbyggnad och var de 
olika verkygen och dokumenten finns att tillgå. Detta kurstillfälle efterföljs av kursen Mitt HSB & Ekonomins 
grunder. 

FÖRELÄSARE:  HSB Östra Administrativ förvaltning
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KURSAVGIFT: HSB-medlem erbjuds kursen kostnadsfritt.
SISTA ANMÄLNINGSDAG: Fem dagar innan kursstart. 

KURS SOM INGÅR I MEDLEMSAVGIFTEN

Du som 
förtroendevald 

har möjlighet att gå in 
och hantera ärenden när 

och var du vill, via våra 
digitala verktyg.

”

”
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MITT HSB & EKONOMINS GRUNDER   

KURSAVGIFT: HSB-medlem erbjuds kursen kostnadsfritt.
SISTA ANMÄLNINGSDAG: Fem dagar innan kursstart. 

FÖRELÄSARE:  HSB Östra Administrativ förvaltning

MÅLGRUPP:  Styrelser i HSB-föreningar.

Mitt HSB & Ekonomins grunder är kursen där vi går igenom grundläggande ekonomi för 
bostadsrättsföreningar, samt ekonomitjänsterna som Mitt HSB erbjuder. För att du på ett enkelt 
och tidseffektivt sätt ska kunna arbeta med och följa upp din förenings ekonomi, vill vi ge dig 
kunskap om att arbeta med ekonomi i en brf samt kunskap om Mitt HSBs verktyg för ekonomi. 

En bostadsrättsförenings ekonomi är en stor del av arbetet i en styrelse. Genom denna kurs ger vi dig en större 
förståelse för hur arbetet med budget och bokslut hanteras. Du får en överblick av ekonomin, godkännande av 
fakturor, de ekonomiska rapporterna samt bostadsrättskollen. Varför finns det en rekommendation om en 
årlig avgiftshöjning? Hur går det till när HSB förhandlar räntor? Vilka nyckeltal är viktiga att ha koll på? Hur 
fyller vi i och signerar den nya digitala förvaltningsberättelsen? Hur fungerar attestflödet i den nya tjänsten 
Uppdrag & Attest? Frågor likt dessa diskuterar vi på kursen. 

DAG   DATUM   TID   PLATS
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Onsdag   15 februari  11.15-12.30  HSB Östra     
         Södra promenaden 134 
         (alt. digitalt Microsoft Teams)

Tisdag   16 maj   18.15-19.30  Brf Äpplets föreningslokal
         Olai Kykogata 15A, Norrköping

KURS SOM INGÅR I MEDLEMSAVGIFTEN
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ENERGIEFFEKTIV BRF 
– HÅLLBARHET I FOKUS

DAG   DATUM   TID   PLATS
Onsdag   5 april   17.00-19.00  HSB Östra Boservice  
         Söderleden 106 

KURSAVGIFT: HSB-medlem erbjuds kursen kostnadsfritt. 
SISTA ANMÄLNINGSDAG: Fem dagar innan kursstart. 

MÅLGRUPP:  Styrelserepresentanter  

Vilka åtgärder bör göras för att minska energikostnaderna och skapa en hållbar bostads-
rättförening? Vid detta kurstillfälle ger vi tips och råd kring detta.

Vi pratar om vad bostadsrättsinnehavarna kan bidra med, vad som står i en energideklaration och hur en 
bostadsrättsförening kan använda energideklarationen som underlag för framtida energieffektiva 
investeringar. Vi kommer även informera om elbilsladdning som är väldigt efterfrågat just nu. Vad man 
ska tänka på vid installation och hur man ska ta betalat.  
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FÖRELÄSARE:  HSB Östra Teknisk förvaltning

KURSFAKTA

Kursen ger grundkunskap 
och förståelse för vilka 

energioptimeringar en brf kan 
använda sig av. 

 
Kurslängd: 2 timmar
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KRISHANTERING I BRF 
– SKA VI HA EN KRISHANTERINGSPLAN?

DAG   DATUM   TID   PLATS
Tisdag   7 februari  17.00-19.00  HSB Östra    
         Södra promenaden 134 

KURSAVGIFT: HSB-medlem 600 kronor inklusive moms per deltagare.
Ej HSB-medlem 1200 kronor inklusive moms per deltagare. 
SISTA ANMÄLNINGSDAG: Fem dagar innan kursstart. 

MÅLGRUPP:  Styrelsen i HSB-förening  

Det kanske är en fråga som många har funderat på men inte gjort till verklighet.  Nu kan 
du och din brf gå kursen om krishantering och krishanteringsplan för att göra slag i saken.
 
För Ann-Christin, fd. ordförande i brf Mjölnaren i Norrköping, sitter det i ryggmärgen att tänka på 
krishantering eftersom hon tidigare har arbetat på MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 
Hon tog initiativ till att väcka frågan i brf Mjölnarens styrelse och nu får du och din brf möjlighet att lyssna 
till hennes föredrag om krishantering för bostadsrättsföreningar. Du får möjlighet att diskutera hur fören-
ingen kan förbereda, hantera och stärka beredskapen om något händer inom styrelsens ansvarsområde.

Syftet med att ta fram en krishanteringsplan är att hjälpa till att skapa förståelse. Ann-Christin menar att det 
är viktigt att belysa att det inte bara är styrelsen i en brf som bör reda ut alla situationer som uppstår, utan 
det bör ske i samverkan. Men att tillhandahålla underlag som de boende kan luta sig tillbaka mot är en bra 
väg att gå, för att skapa en enad brf där ansvar och förståelse präglar vardagen.

Fo
to

: M
ag

nu
s 

Gl
an

s

FÖRELÄSARE:  Ann-Christin Olldén, ledamot HSB Östras styrelse
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UNDERHÅLLSPLAN ONLINE 
– HUR FUNGERAR DET?

DAG   DATUM   TID   PLATS

KURSAVGIFT: Kostnadsfritt för medlemmar och kunder med avtal.
SISTA ANMÄLNINGSDAG: Fem dagar innan kursstart. 

MÅLGRUPP:  Ledamöter i styrelsen.

Underhållsplan online är kursen där du kommer att få lära dig att använda vår nya 
webbaserade tjänst Underhållsplan Online. Denna tjänst är tillgänglig i Mitt HSB och 
vi vill gärna ge dig förutsättningar att förstå tjänstens syfte och olika verktyg.  

Underhållsplanen är ett viktigt verktyg för styrelsen i budgetarbete och åtgärdsplanering. Underhållsplanen 
är ett material där det syns vad som behöver göras de närmaste åren samt på längre sikt. Med alla åtgär-
der 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 
kursen går vi bland annat genom grunderna för underhållsplanen samt vad du kan göra i webb-tjänsten. 
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FÖRELÄSARE:  Anders Hult, HSB Östra

KURSFAKTA

Kursen ger kunskap om 
underhållsplanering och underhålls-
planen online. Vi pratar bland annat 
om hur du ändrar åtgärder, skapar 

rapporter och checklistor, 
budgetplanering från planen 
samt fastighetsägaransvar.

Kurslängd: 2 timmar

Tisdag   24 januari  10.00-12.00  Webbinarium (Microsoft Teams)

Torsdag   23 mars   17.00-19.00  Webbinarium (Microsoft Teams)
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GDPR GRUNDUTBILDNING 
– HUR PERSONUPPGIFTER HANTERAS I BRF

DAG   DATUM   TID   PLATS

KURSAVGIFT: HSB-medlem erbjuds denna kurs kostnadsfritt.
Ej HSB-medlem 1400 kronor inklusive moms per deltagare. 
SISTA ANMÄLNINGSDAG: Fem dagar innan kursstart. 

KURSFAKTA

Kursen ger baskunskaper om 
GDPR och framförallt GDPR 
kopplat till brf. Ni lär er vilka 

handlingar som behöver 
sparas i en brf och tillhörande 

rättsliga grunder. 

Kurslängd: 2 timmar

FÖRELÄSARE:  Rebecka Holmström, HSB Östra

MÅLGRUPP:  Ledamöter & suppleanter i styrelsen samt GDPR-ansvarig.

GDPR grundutbildning är kursen där vi ger dig chansen att lära dig mer om hur din 
förening ska hantera personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen, också kallad 
GDPR. Under kursen går vi igenom grunderna för GDPR kopplat till brf och dessutom 
får du vid tillfället chans att ställa frågor till HSB Östras GDPR-ansvarig.

På kursen får du kunskap om grunderna i GDPR, bland annat vad en personuppgift är, vad behand-
ling av personuppgifter är samt grundläggande principer för behandling av personuppgifter. Vi pratar 
även om praktiska tips och råd för att komma igång med GDPR-arbetet i en bostadsrättsförening. Vi 
har också en genomgång av stödmaterial som finns framtaget för bostadsrättsföreningar. Under kursen 
diskuterar vi GDPR och utbyter erfarenheter föreningar emellan. 

Tisdag   28 februari  17.00-19.00  HSB Östra    
         Södra promenaden 134  
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HSB-TRÄFFAR VÅREN 2023
– VI VÄRDESÄTTER PERSONLIG KONTAKT 
För att vi tillsammans ska kunna bidra till att skapa det goda boendet, nu och i framtiden, 
behöver vi inspirera, motivera och byta erfarenheter med varandra. Vi ser ett stort värde i att 
skapa personlig kontakt oss emellan. Under 2023 fyller HSB dessutom 100 år, och det ska firas!

Vill du träffa oss? Vi vill träffa dig! 
Därför vill vi bjuda in till våra HSB-träffar under våren 2023.
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Separata inbjudningar med mer information skickas närmare inpå 
varje träff.

HSB Östras ordinarie föreningsstämma*  Fredag   21 april 

HSB 100-årsfirande, Gamla Torget Norrköping  Lördag-Söndag  13-14 maj 

Ordförandeträff **       

TRÄFF       DAG    DATUM
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*Datum för träffen är preliminärt, mer information kommer på hsb.se/ostra samt i nyhetsbrev.  
**Datum för träffen är inte satt, mer information kommer på hsb.se/ostra samt i nyhetsbrev.
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UTBILDNINGSMATERIAL 
– KUNSKAP NÄR DET PASSAR DIG 
Att vara förtroendevald i en bostadsrättsförenings styrelse kan innebära 
utmanande arbete. Vi vill hjälpa dig med kunskap och stöttning oavsett vilken 
roll du har i din förening. Därför har vi skapat utbildningsmaterial som finns att 
ta del av när det passar dig. 

Vi vet att det har varit efterfrågar, så från och med hösten 2022 kommer medlemsavdelning-
en att skicka ut information i form av utbildningsmaterial till nya förtroendevalda. Då kan 
vi enkelt ge stöd i det ni önskar. Självklart är ni befintliga i styrelsen fortsatt viktiga, vilket 
innebär att ni också får ta del av detta utbildningsmaterial. 

Utbildningsmaterialet som HSB Riksförbund har skapat finns för ny i styrelsen, sekreterare 
och valberedare. Dessa finns att tillgå på Mitt HSB för dig som vill ta del av grundkunska-
perna på distans när det passar dig. Materialet skickas även ut till nya uppdragsinnehavare 4 
gånger per år. För att komma till materialet direkt kan du använda QR-koderna. 
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KURSFAKTA

Dessa olika utbildningsmaterial ger 
en bra grund att stå på i ditt 

uppdrag som förtroendevald. 
Du får ta del av grundkunskaper 
om just din roll, och detta kan du 

läsa i lugn och ro när det passar dig. 
Dessutom kan du gå tillbaka och 

använda materialet gång 
på gång under ditt uppdrag. 
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VIDEO-UTBILDNINGAR
– KUNSKAPSFILMER NÄR DU VILL  
Vi vill erbjuda så mycket stöttning, inspiration och motivation som möjligt. 
Därför vill vi göra dig uppmärksam på våra många video-utbildningar som 
finns på HSBs Youtubekanal. I dessa filmer berättar vi allt och lite till om 
många olika delar du som förtroendevald kan ha nytta av.  

Se vår lista med video-utbildningar och scanna tillhörande QR-kod för att 
ta dig till filmen på vår Youtube-kanal. 

För att scanna en QR-kod använder du din mobiltelefon. 
Du öppnar kameran, riktar kameran mot QR-koden och låter 
kameran läsa av koden. På så vis används QR-koden som en länk.

KURSFAKTA

Dessa olika videoutbildningar 
ger god stöttning i 

styrelsearbetet. Du får på ett 
inspirerande och enkelt förklarat 

vis ta del av grundkunskaper, 
tips och råd om mycket som du 

kan tänkas ha nytta av i 
ditt arbete som 
förtroendevald.  

Scanna QR-koden 
till HSBs Youtube-kanal 
med din mobilkamera. 
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VIDEO-UTBILDNINGAR PÅ YOUTUBE
Här listas våra video-utbildningar med tillhörande QR-kod.

Digitalt styrelsestöd 
Inbjudan

Digitalt styrelsestöd
Att genomföra ett möte

Digitalt styrelsestöd
Att justera ett möte

Digitalt styrelsestöd
Att signera protokoll

Digitalt styrelsestöd
Medlemsären - Motioner

Digitalt styrelsestöd
Medlemsärenden - Nomineringar

Mitt HSB 
För dig i styrelsen

Underhållsplan 
online

Inställningar för 
arvoden & utlägg

Rapportera in arvoden, 
ersättningar & utlägg

Digitalt styrelsestöd
Skapa & redigera ett möte

Digitalt styrelsestöd 
Åtgärdslistan
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HSB KOD FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR
– TA DEL AV NYTTAN DEN KAN GE
HSB kod för bostadsrättsföreningar är utformad särskild för HSB bostadsrätts-
föreningar som ett bra hjälpmedel på vägen till en välskött förening. Koden 
grundar sig i de kooperativa principerna samt HSBs kärnvärderingar ETHOS – 
Engagemang, Trygghet, Hållbarhet, Omtanke och Samverkan. 

QR-kod till HSB kod för 
bostadsrättsföreningar.
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En bostadsrättsförening kan anta koden och besluta att arbeta 
enligt den på sin föreningsstämma, men den kan även fungera 
som ett hjälpmedel i styrelsens arbete för föreningar som inte 
antagit koden. På Mitt HSB hittar du en mängd olika mallar att 
ta hjälp av. Dessa hittar du via rubriken ”Dokument” och vidare 
till underrubriken ”Mallar från HSBs Kod för brf”. Mallarna 
utgår från den senaste versionen av HSBs normalstadgar.
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DATUM  DAG  KURS    PLATS   TID  SIDA

2023-02-07 Tisdag  Krishantering i brf   HSB Östra  17.00-19.00 11

2023-02-15 Onsdag  Lär känna Mitt HSB   HSB Östra/Webbinarium 10.00-11.00 8

2023-02-15 Onsdag  Ekonomins grunder & Mitt HSB HSB Östra/Webbinarium 11.15-12.30 9

2023-02-28 Tisdag  GDPR Grundutbildning  HSB Östra  17.00-19.00 13

JANUARI

APRIL

MAJ

FEBRUARI

2023-01-11 Onsdag  Lyckad föreningsstämma  HSB Östra/Webbinarium 17.00-19.00 5

2023-01-24 Tisdag  Underhållsplan online  Webbinarium  10.00-12.00 12

2023-03-08 Onsdag  Ordförande & sekreterare  HSB Östra/Webbinarium 17.00-19.00 7

2023-03-28 Torsdag  Underhållsplan online  Webbinarium  17.00-19.00 12

2023-04-05 Onsdag  Energieffektiv brf   HSB Östra  17.00-19.00 10

2023-04-20 Torsdag  Ordinarie föreningsstämma  Info kommer  Info kommer 14

2023-05-13/14 Lördag/Söndag HSB 100-årsfirande  Gamla Torget, Norrköping 10.00-17.00 14

2023-05-16 Tisdag  Lär känna Mitt HSB   Brf Äpplet, Norrköping 17.00-18.00 8

2023-05-16 Tisdag  Ekonomins grunder & Mitt HSB Brf Äpplet, Norrköping 18.15-19.30 9

2023-05-30 Tisdag  Ny i styrelsen   HSB Östra/Webbinarium 17.00-20.00 6

KALENDARIUM VÅREN 2023

Använd QR-koden för att 
komma till anmälan!

MARS



Foto: johner.se/Plattform

HSB ÖSTRA
www.hsb.se/ostra

medlem.ostra@hsb.se
010-442 56 00 


