
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Skapa den moderna 
bostadsrättsföreningen 
tillsammans med andra 
styrelser 

Nätverk för styrelser i bostadsrättsföreningar 

Digitalisera föreningen 
för attraktivare boende 

Optimera 
energianvändingen -  

lär av de bästa  

Om föreningen vore ett 
företag - hur skulle du 

driva den då? 
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”Kraven ökar på styrelsernas 
professionalism. Det finns lärdomar 
att hämta från andra styrelser, men 
de flesta styrelser lever sitt eget liv. 

Om vi samlar kraften från flera 
styrelser så kan styrelser lära av 

varandra, bli starkare i 
styrelsearbetet och skapa en 

attraktivare förening. ” 

 
Fredrik Dansk 

 
Nätverksansvarig 

 

. 



 3 

Du vill mycket men 
känner att du och 
styrelsen behöver få ny 
energi och nya idéer 

 
Med kraften ur rätt ledarskap och samspel med andra - i bostadsrättssverige - kommer frågorna 
och svaren att bli av ny karaktär. I samspel skapar styrelser en väg framåt. Styrelserna hanterar 
samma eller liknande frågor och svaren kan ofta formuleras utifrån gemensamma insikter till att 
passa den enskilda styrelsen och föreningen. Vardagsinnovationen, dvs förmågan att hitta svar på 
avgörande frågor, är stor bland styrelsemedlemmar och blir än mer intressant om idéer kan utbytas 
mellan olika styrelser. Det handlar i grund och botten om ledarskap i föreningen. Och bra 
ledarskap spelar en avgörande roll i processen att bygga den moderna och attraktiva 
bostadsrättsföreningen. 
 
Detta nätverk vänder sig till dig som utmanar gränser och etablerade sanningar.  Hur ska styrelsen 
göra för att fånga vardagsinnovationen? Hur ska styrelsen göra för att hitta de bästa och mest 
attraktiva lösningarna för den egna förening? Hur ska styrelsen balansera rent underhåll och 
moderna satsningar? Hur kan engagemanget ökas i föreningen? Hur görs styrelsearbetet 
attraktivt? 
 
Som deltagare i nätverket får du insikter, förhållningssätt och verktyg som 
hjälper dig att utveckla och fånga kraften i utvecklingen av den verksamhet 
som du leder och som faktiskt värderas till mångmiljonbelopp. 

 
MÖT NÄTVERKS-

ANSVARIGA PÅ 

NÄSTA SIDA 
 

 

 

FÖRDELAR MED NÄTVERKET MÅLGRUPP 
 

• Du är med och formar den moderna 
bostadsrättsföreningen. 

 
• Du kommer till insikt om hur du kan ta 

vara på nya idéer. 
 

• Du får praktiska exempel på hur 
styrelsearbetet kan skötas och hur 
engagemanget kan ökas i föreningen. 

• Du som vill formulera nya svar 
tillsammans med andra. 

 
• Du har erfarenhet och lust att utmana dig 

själv, i samspel med andra med samma 
insikt och intresse.  

 
• Du som vill ingå i ett nätverk som i sig är 

en socialt intensiv verksamhet. 
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Nätverksansvariga Fredrik Dansk - Jonas Friberg 
 
 
  

Fredrik tror att bäst resultat fås genom att fånga den samlade kraften i 
styrelserna och på möjligheterna i att komma samman och delge varandra 
idéer och tankar. han anser att teamwork är det som får jorden att gå runt – 
såväl inom som mellan styrelserna. 
 
Fredrik har 25 års erfarenhet som rådgivare till företag och offentlig 
verksamhet i Norden, Europa, USA och Japan. 2006 bestämde sig Fredrik 
för att svara på frågan hur en modern verksamhet ska byggas och ledas. 
Det resulterade i en forskningsinsats över fyra år som övergick i konkret 
företagsbyggande. De första företag som implementerade det nya sättet att 
tänka är Storholmen Förvaltning och Borätt Forum. 

 

Jonas har ett genuint intresse för människor. Hans mission är att alltid lära 
av och utvecklas tillsammans med vänner, kollegor, kunder och samhället 
omkring honom. Möten driver honom och Jonas har lett fler än 300 
nätverksmöten. Jonas har varit ordförande i en bostadsrättsförening. 

Jonas Friberg har ledarerfarenhet både direkt och indirekt. Har lett såväl 
små som stora verksamheter. Han har arbetat strategiskt, taktiskt och 
operativt inom näringsliv såväl som offentlig verksamhet och NGO:s. Jonas 
är också programledare för en podcast. 
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VARFÖR ETT NÄTVERK? 
 
 
 

 

• INSPIRATION 

• AKTUALITET 

• EFFEKT 

• NÄTVERK 

 
Med en bostadsrättsvardag med krav och behov av förändring har du behov för ny 
kunskap, inspiration och inte minst ett starkt nätverk. Borätt Forum existerar för att 
sprida ny kunskap och skapa tillväxt hos våra nätverksmedlemmar. Vi tror på att 
ambitiösa och nyfikna nätverksgrupper, tillsammans kan skapa ny kunskap som vi 
alla kan dra nytta av. 
 
Borätt Forum har alltid en kunnig nätverksansvarig som ledare och facilitator på 
mötena. Vi bjuder in specialister till att hålla korta och relevanta inlägg, och i mindre 
grupper diskuterar vi aktuella utmaningar och tillägnar oss ny kunskap. 
 
Det räcker inte att registrera dig som medlem i Borätt Forums nätverksgrupp för att 
få ett starkt nätverk, men det är en bra början. Nätverket utvecklas i takt med att du 
och övriga medlemmar delar framgångar såväl som motgångar. Vägen till framgång 
är full av upp- och nedgångar, men genom att lära av varandras misstag kan man 
också undgå en del av dem. 
 
En nätverksgrupp är varken en kurs, konferens eller ett föredrag. Det är ett forum 
fyllt med passionerade medmänniskor som delar med sig av sina utmaningar, 
kunskaper och erfarenheter. 
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NÄTVERKSMODELLEN 

 
GEMENSKAP 

Ett starkt nätverk skapat 
av personer med sam- 
ma utmaningar som dig 

 
 
 
 
 

INSIKT 
Dela erfarenheter med 
nätverket och få ny 

insikt tillbaka. Det är så 
vi alla utvecklas 

KUNSKAP OCH 
INSPIRATION 

Korta och relevanta 
inlägg av specialister 
med liknande utma- 

ningar som du 

 
 
 
 
 
 

MOTIVERANDE 
FACILITATOR 

Nätverksgruppen 
leds av en kompetent 
Network Director som 
faciliterar mötena så att 
samtliga drar nytta av det. 

 
 
 

  

FORMAT 
Borätt Forum fokuserar motiverande 
mötesfacilitering, och med en kompetenta 
nätverksansvariga i varje grupp garanterar 
vi en hög nivå. Utöver aktuella inlägg från 
externa inspirationskällor, har nätverks-
ansvariga ansvaret för ett innehåll som 
garanterar kvalitet och relevans, en 
givande dialog, och att gruppen alltid har 
en konkreta nästa steg efter avslutat möte. 
 

HELHETSUPPLEVELSE 
Inget lämnas åt slumpen på Borätt Forums 
nätverksmöten. Utgångspunkten är alltid att 
ge våra medlemmar en helhetsupplevelse 
som varar fårn ögonblicket de träder in i 
rummet till de går hem. Varje arrangemang 
är skräddarsytt, där allt från mat och dryck 
till gäster och inlägg är planerat in i minsta 
detalj. 
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TEMAN 
Nätverket kommer att 
cirkulera kring 
bostadsrätts-
föreningarnas 
utmaningar och 
möjligheter. 

 

Nätverket kommer kontinuer- 
ligt att gästas av experter 
vars insikter inspirerar. 

Digitaliseringen pågår. Hur 
ska vi ställa oss till den 
generellt och var ska vi 
börja? Hur ska vi undvika att 
satsa på fel häst och komma 
rätt från början? Vad betyder 
digitaliseringen för den 
moderna medlemmen i 
föreningen och för 
föreningen totalt?  
 
Frågorna är många inom 
digitaliseringens område 
men vi kommer sortera ut de 
viktigaste och lära oss hur vi 
kan prioritera insatserna. 

De viktigaste områdena i alla 
föreningar – energi och miljö. 
Vilka lösningar bör vi titta på 
först? Hur kan vi lotsa oss 
genom en djungel av åtgärder 
och förslag?  
 
Nätverksmedlemmarnas 
insikter blandas med expertens 
råd. 

 
 
 
 
 

  
 

Vi tar avstamp i modernt 
företagande, drar paralleller 
och ger ramar och exempel 
på hur erfarenheter kan 
identifieras, utvecklas och 
ge kraft och inspiration i 
föreningsarbetet. 

 
I denna session kommer vi att 
gå igenom utmaningarna med 
att få engagemang i föreningen 
och hur de gör som lyckas. Vi 
kommer ställa oss frågan om 
betydelsen av engagemang och 
hur de som verkligen kan tillföra 
mycket till styrelsearbetet kan 
motiveras till det. 

Tänk om 
föreningen var ett 
företag. Hur skulle 
du driva den då? 

Styrelsearbete för 
engagemang i 
föreningen 

NÄTVERKSMÖTE NÄTVERKSMÖTE 

Optimera energi-
användningen – lär 
av de bästa 

Digitalisera 
föreningen för 
attraktivare 
boende 

NÄTVERKSMÖTE NÄTVERKSMÖTE 
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MEDLEMSKAP 
Ditt medlemskap i Borätt Forums nätverk inkluderar: 

 
 
 
 
 
 
 

SAMSPEL 
Inget team besitter all relevant 
kunskap. Därför är samarbete 
avgörande för att lyckas och vi 
tror  på att  samskapelse, är 

nyckelntill nya idéer. 
 

 
 
 
 
 

HELHETSUPPLEVELSE 
Varje möte är skräddarsytt, så att 
både omgivningen, mat, vin, och 
gäster samt upplägget är planerat 

i minsta detalj. Från att våra 
medlemmar kommer in genom 

dörren tills att de går igen. 

KONKRET EFFEKT 
Målet för varje nätverksmöte är att 
du utvecklar dina kompetenser 
och får nya konkreta verktyg med 
dig hem, som du kan använda i 
ditt dagliga arbete för att skapa 

mer värde till företaget. 
 
 
 
 
 

4 MÖTEN 
Ditt medlemskap inkluderar 

4 möten per säsong. Vi fokuse- 
rar på helhetsupplevelsen så att 
förutsättningarna för att inspirera 
dig och resten av nätverket är 

optimala. 

FACILITERING 
Varje grupp leds av 

nätverksansvariga som har 
kunskap om föreningar, dina 
utmaningar och möjligheter. 
Därmed kan vi garantera en 
hög nivå på innehållet och en 

kraftfull effekt. 
 
 
 
 

       INSPIRATION UTIFRÅN 
Vår utgångspunkt ligger i 

begreppen aktualitet och effekt. 
För att leva upp till detta bjuder vi 

in externa inspirationskällor. 

Nätverk för styrelser i bostadsrättsföreningar Nätverk för styrelser i bostadsrättsföreningar 
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  Borätt Forum 

www.borattforum.se 
info@borattforum.se 

+46 8 520 252 02 


