
2019 års  
studiekonferens 
 
Intresseföreningen södra och mellersta  
Skånes studiekonferens för ordförande

Varmt välkommen till Intresseföreningen i södra och 
mellersta Skånes studiekonferens för ordföranden 
den 3-4 oktober på Örenäs Slott i Glumslöv.
Av bifogat preliminära program framgår vilka  
ämnen och frågeställningar som kommer att  
avhandlas under konferensen. 
Konferensavgiften 3 900 kronor inklusive moms,  
inkluderar övernattning i enkelrum, samtliga  
måltider samt kursmaterial.
Anmälan som är bindande måste vara oss tillhanda 
senast den 19 augusti.
Anmälan görs på Anmälningswebben.  
Ange i kolumn ”Övrig information” vilka seminarier 
(exempel ”A, C”) du önskar anmäla dig till och skriv 
även ”Buss” om du önskar åka buss från Hyllie station 
till kursgården.  
Önskar du specialkost anger du det i kolumn  
”Matinformation”.  
Var noga med att kontrollera att du får ett  
bekräftelsemail, det är ett kvitto på att du är  
registrerad som deltagare.
I mån av plats kan föreningen skicka en extra 
deltagare, vi behandlar anmälningarna i den tur 
de kommer in.

Datum

Riksbyggens intresseförening
utvecklar engagemanget
för din bostadsrättsförening Anmäl dig!

Inbjudan

Tid

Plats

Pris

Anmälan

 3-4 oktober 2019

Start med fika 09.00 den 3/10 
Avslut med fika 14.30 den 4/10

Örenäs Slott, Glumslöv

3 900 kr inkl moms

www.riksbyggen.se/anmalan/arrangemang/1432.
Senast den 19/8.



Preliminärt program 
 
Intresseföreningen södra och mellersta  
Skånes studiekonferens för ordförande den 
3-4 oktober 2019

07.45 Buss avgår från Hyllie stationstorg 
09.00 Samling med fika på Örenäs Slott
09.30 Välkomna. Praktisk information 
09.45 Föreläsning av Katarina Blom.
 Välbefinnande via vetenskap. Hur kommer det sig  
 att hjärnan fungerar som ett kardborreband för   
 oro och negativitet? Varför räcker det inte med  
 att bara tänka positivt för att bygga  
 välbefinnande? Kom med när lyckopsykologen   
 Katarina rensar i röran bland lyckolöften   
 och kalla fakta.
10.45 Presentation av utställare och besök hos utställare
11.45 Lunch
13.00 Seminariepass 1
A  Ekonomi
B  Kooperation
C  Energi- och miljökunskap
D Ombyggnad
14.15 Seminariepass 2
 A, B, C, D
15.15 Fika och besök hos utställarna
16.00  Föreläsning av Ann-Sofie Garsén. 
 Kommunikation
17.00 Avslutning – Incheckning 
19.00 Fördrink med påföljande middag 

4 oktober

Riksbyggens intresseförening
utvecklar engagemanget
för din bostadsrättsförening

Program

3 oktober

07.00 Frukost och besök hos utställarna
08.30 Föreläsning av Helena Fremle
 MO-chef, MO södra Skåne, Riksbyggen
09.30 Kaffe och besök hos utställarna
10.15 Seminariepass 3
E  RB-ledamoten
F Mitt Riksbyggen
G  Försäkringar
H AFF - Avtal för fastighetsförvaltning
11.15 Seminariepass 4
 E, F, G, H
12.30 Lunch 
13.30 Föreläsning av David Lega.
 David Lega avslutade sin simkarriär efter  
 Paralympics i Sydney 2000 och ägnar sig nu åt   
 författarskap och föreläsningar. Han    
 menar att man måste sluta att jämföra sig   
 med andra utan i stället titta på sina 
 egna förutsättningar och den faktiska utveckling   
 man har gjort. För alla människor kan bli bra på   
 något. Det är inte problemet. Problemet är   
 att lista ut på vad. 
14.30 Avslutning, fika och hemfärd 
15.00 Buss avgår från Örenäs Slott
 Framme vid Hyllie Stationstorg 16.15




