Informationsblad om Styrelseproffset.se
Styrelseproffset.se är en interaktiv tjänst som hjälper dig som sitter i
en styrelse för en bostadsrättsförening att spara tid. Det är egentligen
inte svårare än så.
Detta görs genom en lättanvänd och samtidigt kraftfull webbtjänst som
samlar föreningens information och med effektiva verktyg tar bort
mödan från många av styrelsens vardagliga uppgifter.

Vad hjälper Styrelseproffset till med?
Styrelseproffset försöker förenkla de vanliga arbetsuppgifterna. Det
innefattar bland annat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uppdatering av föreningshemsida
Lägenhets- och medlemsregister
E-postutskick till medlemmar
Möten, protokollförande och justering
Ärendesystem för inkommande e-post
Dokumentation och kontaktuppgifter till leverantörer och hyresgäster
Överlåtelser
Aktivitetslistor, köer och beslutsarkivering
Filhantering
GDPR-specifika funktioner, exempelvis för registerutdrag

Utöver ovanstående delar finns också mycket annat och tjänsten vidareutvecklas kontinuerligt.

Vad får du med Styrelseproffset?
En kombination av två viktiga beståndsdelar:

Ett verktyg för styrelsearbetet

Hjälper till med mötesprotokoll, epostutskick, leverantörsregister, fillagring,
nyckelhantering, inkommande e-post,
aktivitetslistor och mycket annat.

Lättskött föreningshemsida

Lättskött, snygg och konfigurerbar hemsida
som fungerar i både mobil, läsplatta och på
dator. Uppdateras enkelt genom samma
gränssnitt som Styrelseproffset.

Vi har ju förvaltare redan?
Styrelseproffset är inte menat att ersätta förvaltaren utan ämnar i stället förenkla styrelsens
arbete i praktiken genom en smart webbtjänst så att styrelsens tid kan användas till de viktiga
frågorna som BRF-skötsel innebär.
Förvaltare erbjuder ibland egna webbtjänster vars syfte egentligen är att förenkla för
förvaltaren. Styrelseproffset.se är däremot skräddarsydd för att förenkla för styrelsen och är
helt oberoende av om ni har förvaltare och i så fall vilken. Det gör förstås valet av förvaltare
och ett eventuellt byte mycket lättare. Med bättre struktur för ert eget arbete är det lättare att
upphandla ytterligare stöd från andra.

Vad kostar det?
Kostnaden för ett abonnemang är baserad på föreningens storlek.
•
•
•

Färre än 25 medlemslägenheter
Mellan 25 och 75 medlemslägenheter
Fler än 75 medlemslägenheter

250 kr/mån
500 kr/mån
750 kr/mån

Priserna är angivna exklusive moms. Betalning sker i förskott i perioder om 3, 6 eller 12
månader. Första 12 månaderna är alltid gratis så att ni kan testa och utvärdera.

Kan vi få hjälp att komma igång?
Absolut! Vi kommer gärna och demonstrerar tjänsten på ett möte med er styrelse.
Vi kan också utan kostnad hjälpa till att konfigurera tjänsten genom att exempelvis importera
lägenhets- och medlemsregister eller att skapa en föreningshemsida åt er. Tveka inte att ta
kontakt om du har mer specifika funderingar.

Hur går vi vidare?
Ni kan registrera er förening när som helst på www.styrelseproffset.se. Tveka inte att ta
kontakt med oss via hej@styrelseproffset.se så vägleder vi er!

