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YhiS
Yrkeshögskoleanordnare i Skåne

Extrainsatt årsmöte 2020-11-13
Välkomna!

YhiS uppdrag
Främja yrkeshögskolans utveckling i regionen. 

• Påverka utveckling, kontinuitet och tillväxt 

• Stärka och utveckla anordnarnas kompetens

• Vara en mötesplats

• Informera och marknadsföra
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Regional respons på MYH:s områdesanalyser

• Ny modell 2020

• Branschrepresentanter ger feedback på områdesanalyserna

• Vinster:

• Fördjupat kontakter mellan YH och arbetsliv

• Arbetslivet fått mer kännedom om YH

• Konkreta kompetensbehov i Skåne https://yhis.nu/analyser.html

Informera om yrkeshögskolan

• IUC syds kompetensnätverk

• Vård- och omsorgs College

• Information i skolor
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Utbildningsledarutbildning
• Tio utbildningsmoduler

• Sju dagar

• 21 deltagare

• Nationell utbildningsplan framtagen av Yrkeshögskoleförbundet

• Utbildningsledare, handledare, administratör, rektor…

Uppföljning medlemmar i YhiS

• Från 33 medlemmar 2019 till 42 medlemmar 2020 

• En ökning med 27 %
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Hemsida & sociala kanaler

• www.yhis.nu

• LinkedIn och Facebook

• Ungefär två inlägg per vecka

• Stor ökning av följare

• Nyttja dessa forum!

• Gå med: YhiS- Yrkeshögskoleanordnare i Skåne

Nyhetsbrev
• 144 prenumeranter

• Information

• Arrangemang

• Tips
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• 25/11 information för SYV

• Våren 2021 medlemsmöte                                                                                   
- Motiverande ledarskap

• Frågan är din!

• Workshops-maila förslag på tema

På G framöver

• Etablerat samarbete med Region Skåne

• Ökat antal medlemmar i YhiS

• Kunskapen om YH generellt har ökat

• Stort intresse för utbildningsledarutbildningen

Framgångsfaktorer
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Dagordning extrainsatt årsmöte

§1 Val av årsmötespresidium

§2 Fastställande av röstlängd för mötet

§3 Val av protokolljusterare och rösträknare

§4 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

§5 Fastställande av dagordning

§6 Fastställande av medlemsavgift

§7 Övriga frågor

§ 8 Mötet avslutas

§ 6 Fastställande av medlemsavgift

- Oförändrad sedan 2016, dags för en uppräkning
- För att gälla redan fr o m 2021 krävdes beslut nu under 2020, 
därav dagens extrastämma

I horisonten
- YHF tar över UL-utbildningen, så YhiS förlorar dessa intäkter
- Förväntan från Region Skåne att YhiS bekostar alltmer av 
koordinatorstjänsten själva

Förslag
- Att stämman beslutar att höja den årliga medlemsavgiften till 
YhiS från 2.500 kr till 3.500 kr, och att höjningen gäller 
fr o m 2021

2014: 500 kr
2015: 1.500 kr
2016: 2.500 kr
2017: 2.500 kr
2018: 2.500 kr
2019: 2.500 kr
2020: 2.500 kr
2021: 3.500 kr (förslag)
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Tack för att ni lyssnat!

Koordinator 
Jenny Knutsson

info@yhis.nu

www.yhis.nu

Ordförande 
Ewa Nilsson

ewa.nilsson@akademi.bastad.se

Kassör 
Erik Wesser

erik.wesser@sverigehalsan.se

www.yhis.nu
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