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     Stockholm, 2022-06-21 

 

Sommarbrev 2022 

Hej alla medlemmar! 
Nu är årets ansökningsperiod över igen en gång och vi kan gå in i en välbehövlig ledighet och 
förhoppningsvis en varm och solig sommar. Här kommer en liten hälsning från oss i styrelsen för 
YhSl med önskan om en fin och skön sommarledighet. 

Frukostmöten 
Under våren har vi anordnat två frukostmöten, ett hybridmöte med Jonas Jegers som informerade 
om Almegas utredning ”Yrkeshögskolan – en lönsam investering”. Vårt andra frukostmöte skedde 
digitalt tillsammans med MYh där vi informerades om funktionen Anordnarstöd.  
Till hösten kommer vi fortsätta med regelbundna frukostmöten, läs mera om dessa på vår hemsida 
yhsl.org, här hittar du också bl a rapporten från Almega. 

Medlemsnytta 
Under våren har samarbetet med Region Stockholm och Stockholms Handelskammare fördjupats 
ytterligare och vi kommer under hösten att genomföra ett initialt rundabordssamtal för att stärka 
genomförandet och beviljandet av YH-utbildningar i regionen. Vi kommer att rapportera löpande 
från samarbetet som ska komma alla medlemmar i YhSl till del. 
 
Under hösten kommer vi även att starta upp samarbetet med regionens SYV:are. Syftet med detta 
samarbete är att öka kännedomen om YH-utbildningar i regionen. 

En av våra styrelsemedlemmar deltog på Advanced Engineering mässan i Kista, där vi träffade 
SME (Small and Medium Enterprises) företag inom teknik och tillverkning. Vi fick möjlighet att 
informera om YH som verksamhet och dess möjligheter för branschen. Detta mottogs väldigt 
positivt. 

Vi deltog även på Bazaren på Stockholm Waterfront och informerade om YH och våra utbildningar 
i regionen under temat ”Varför välja YH?” 

Vi i styrelsen vill framhålla att vi är en medlemsdriven organisation med fokus på medlemsnytta. Vi 
tar därför gärna emot förslag från våra medlemmar som du och din organisation vill att vi ska lyfta. 
Hör därför gärna av dig till någon av oss i styrelsen om du har förslag till ämnen/idéer/områden 
som du vill att vi ska driva. Du hittar våra kontaktuppgifter på vår hemsida yhsl.org 

 

Vi i styrelsen önskar dig trevlig midsommar och en 
avkopplande semester! 

 

Daniel, Anna-Karin, Andreas, Cathrine, Emnet, Erika, Maria och Pia 
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