
  

Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag 

KURSKATALOG 
2019 

Besøksadresse: St. Mariegate 112, 1725 Sarpsborg Tlf. 69 13 10 00  www.sobbl.no  sobbl@sobbl.no 



Kurs: Innføring i styrearbeid 
  
 
Målgruppe: nye styremedlemmer 

• Styrets ansvar og kompetanse 

• Gjennomgang av Lov om borettslag, vedtekter og ordensregler 

• Spesielt fokus på styrearbeid 

• Rutiner for fakturabehandling, budsjettarbeid og regnskap 
 
Tidspunkt: Tirsdag 4. juni kl. 1800-2100 eller 
 Onsdag 19. juni kl. 1800-2100 
Sted: SOBBLs lokaler, St. Mariegate 112 
Påmeldingsfrist: 28. mai /12. juni 
Kursavgift: Kr. 600,- 

 

 

Kurs: Regnskap og budsjett  
i borettslag 

 
Målgruppe: alle styremedlemmer 

• Økonomiske rutiner 

• Hvordan leser man regnskap og disponible midler 

• Budsjett 
 
 
Tidspunkt: Tirsdag 20. august kl. 1800-2000 
  
Sted: SOBBLs lokaler, St. Mariegate 112 
Påmeldingsfrist: 8. august 
Kursavgift: Kr. 600,- 

 

 



Høstkonferansen 2019  
En konferanse for styremedlemmer 
  
Konferansen er for hele styret, med relevante temaer for styrearbeid. 

 
Egen invitasjon sendes styret med ytterligere opplysninger om 
programmet, konferansepriser og påmeldingsskjema 

 
 
Tidspunkt: Lørdag 12. oktober – søndag 13. oktober 
  
Sted: Hotel Quality, Sarpsborg 
  
 

Brannvern/HMS i borettslag 
  
 
Styret i borettslaget har hovedansvaret for at internkontrollsystem 
etableres, og at sikkerhetslovgivningen følges. Styret er imidlertid 
avhengig av beboers deltakelse for å klare dette. 
 
Internkontrollsystem kan bestilles i NBBLs nettbutikk: www.nbbl.no. 
 
Brannvern på mange språk  
 
Brosjyre og film om brannvern på over 30 forskjellige språk kan lastes 
ned fra www.brannvernforeningen.no.   
 

http://www.nbbl.no/


Faglitteratur 
  
 
I tillegg til kurs, finnes et utvalg faglitteratur tilpasset styrearbeid. Vi 
kan spesielt anbefale boka Borettslagsboka.  
 
Trenger styret hjelp til å sette HMS-arbeidet i system, kan 
Internkontroll i borettslag være til god hjelp. 
 
Bøkene, samt lovsamlinger og annen relevant litteratur kan bestilles i 
NBBLs Nettbutikk.  
 
På vår hjemmeside www.sobbl.no under fanen for Styrearbeid, 
finner du relevant informasjon og link til nettbutikken. 

 

Praktisk informasjon om våre kurs 
  
 

• På ordinære kurs inkluderer kursavgiften kursmateriell, lokaler 
og kaffe/te 
 

• Kursavgiften belastes borettslaget direkte etter gjennomført 
kurs/konferanse 
 

• Påmelding er bindende, tenk derfor på at det kan være 
endringer i styret i løpet av året 
 

• Påmelding: epost sobbl@sobbl.no eller tlf. 69 13 10 00 
 

• Det sendes ut bekreftelse på påmelding før kursstart 
 

http://www.nbbl.no/nettbutikk
mailto:sobbl@sobbl.no

