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Göteborg Malmö Stockholm 

Skapa den moderna 
bostadsrättsföreningen 

tillsammans med   
medlemmar i andra 

styrelser 

Digitalisera föreningen - 
vad innebär det? 

Optimera 
energianvändningen -  

vad kan du lära av andra? 

Om föreningen vore ett 
företag - hur skulle du 

driva den då? 

Nätverk för styrelser i bostadsrättsföreningar
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Du vill mycket och 
känner att du och din 
styrelse behöver få ny 
energi och nya idéer 

I Sveriges alla 28.000 föreningar finns det erfarenhet och idéer. Därmed finns det också möjlighet 
att lära av varandra. Därför finns Borätt Forums nätverk. Borätt Forums nätverksgrupper kommer 
från hösten 2020 att finnas i Göteborg, Malmö och Stockholm.  

Nätverksgrupperna träffas 4-5 gånger per år på respektive ort. Varje grupp består av 10-15 
styrelsemedlemmar från olika styrelser som alla har det gemensamt att de har erfarenhet av 
styrelsearbete, de vill utveckla sin förening och samtidigt utveckla sig personligen. Våra 
nätverksdeltagare har med sig idéer och erfarenhet som de gärna delar med sig av. Deltagarna 
är stolta över sitt arbete och de representerar de mest välskötta föreningarna. 

Nätverksgrupperna leds av en erfaren nätverksledare som har mångårig erfarenhet av 
bostadsrättsföreningar och till sin hjälp har nätverksledaren föreläsare som djupdyker i den fråga 
som tas upp under mötet. Varje nätverksmöte har sitt tema. Temat presenteras av föreläsaren 
och därefter sker diskussion med hela gruppen samlad eller i delgrupper.  

Diskussionerna fortsätter över en middag och avslutas med en summering av nätverksledaren av 
vad som sagts och om vad som gruppen kan ta med sig hem. Ibland tar någon nätverksdeltagare 
på sig att testa något som kommit fram för att vid nästa möte kunna ge återkoppling till 
nätverksgruppen om hur det fungerat. 

Borätt Forums nätverk vänder sig till dig som vill utmana gränser och etablerade sanningar.  
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? Frågorna har inga gränser 
under nätverksmötet och definitvt inte diskussionerna heller. 

Fördelar med Borätt Forums nätverk Målgrupp 
 • Du är med och formar den

moderna bostadsrättsföreningen
• Du får nya idéer
• Du bygger ett nätverk och lär

känna andra styrelsemedlemmar
• Du får chans att berätta om din

förenings fördelar och utmaningar

• Du som vill hitta nya svar
tillsammans med andra

• Du har erfarenhet och lust att
utmana dig själv och dina idéer

• Du vill få och ge ny energi
• Du vill träffa andra

styrelsemedlemmar
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Varför ska du vara med 
Borätt Forums nätverk? 

Med en bostadsrättsvardag med krav och behov av förändring har du behov för ny kunskap, 
inspiration och ett starkt nätverk är en bra bas för utvecklingen. Borätt Forum existerar för att 
sprida ny kunskap och skapa tillväxt hos våra nätverksmedlemmar. Vi tror på att ambitiösa 
och nyfikna nätverksgrupper kan skapa ny kunskap som vi alla kan dra nytta av. 

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.  

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. 

Ett viktigt och mycket trevligt inslag i nätverksmötena är middagen. 
Där fortsätter diskussionerna under avkopplande former.  
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Teman för nätverksmötena 
Varje nätverksmöte har sitt eget tema. Eftersom nätverksgrupperna träffas 4-5 gånger per år så 
betyder att lika många viktiga och intressanta teman diskusteras. Nätverksgruppen kan påverka 
vilka teman som ska tas upp på kommande möten. Nedan är några exempel på populära teman 
som kan komma vara med. 

Anmälan till en nätverksgrupp 
Ditt namn: 

Din förenings namn: 

Kryssa för ort:   Göteborg Malmö  Stockholm 

OBS! En från styrelsen får vara med per nätverksmöte men vem som är med från er styrelse får 
variera mellan mötena. 

Startdatum kommer meddelas när grupperna är fulla. Tveka inte att anmäla dig även om du bor 
på annan ort,  vi startar upp digitala eller fysiska grupper beroende på antal anmälda. Kontakta 
oss för närmare information. Start sker tidigast i september 2020. 

Kostnaden är 4.000:- + moms för deltagande i en nätverksgrupp under ett år. 

Maila din anmälan till info@borättforum.se. 

Om du har frågor eller vill veta mer så maila på info@borättforum.se eller ring på 08-520 252 02. 

Styrelsearbete för 
engagmang i föreningen 

Om föreningen vore 
ett företag Digitalisera föreningen 

Energioptimering 

Möjliga teman 




