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Til alle påmeldte, med kopi til foresatte for de under 18 år.  

Velkommen til 4H styrevervkurs og årsmøte. 

Årets kurs er i Skjold i Vindafjord kommune hvor vi skal bruke Skjold Arena og Skjold skole. 

Det er Skjold 4H som står som teknisk arrangør og datoen er 14.-16.februar 2020.   

Vedlagt ligger program og kursregler. Deltakerliste ligger ikke med, siden vi ikke lengre har 

lov å dele disse opplysningene. (GDPR regler) Hver voksenleder og klubbrådgiver A vil få 

oversikt over hvem som er med fra klubben i egen e-post.  

 

Vi vil minne om at alle skal være med på årsmøtet på søndagen, dette er en del av 

styrevervkurset som en må delta på for å få kurset godkjent. De som ikke har stemmerett, 

deltar på årsmøtet som observatører. 

 

Hver klubb/nemnd har egen leder med på kurset. Det er viktig at både deltaker og foresatte 

vet hvem som er din leder før kurset starter.  

Reise 

Informasjon om fellesreise blir sendt i egen mail. 

Deltakere/klubber som ikke er påmeldt fellesreisen avtaler selv hvordan de skal reise til og 

fra kurset. 

 

Betaling 

Kasserer, med kopi til klubbrådgiver A, i klubbene får tilsendt faktura på kurs og 

fellestransport på e-post nå i februar 2020. Det er klubbene som betaler kursavgiften for 

deltakerne på dette arrangementet.  

 

På kurset vil du få servert alle måltider. Det eneste utlegg deltakeren vil ha er ved kjøp av 

snop og is i kiosk + hvis en ønsker å kjøpe noen 4H effekter i 4H Butikken f.eks. button eller 

buff. 

Kontakt 

Hvis foresatte har behov for kontakt med kursansvarlig; 

I forkant av kurset e-post anne-berit.brovold@4h.no eller rogaland@4h.no  

Under kurshelga; 

41 20 78 39  Anne-Berit Ånestad Brovold (fredag og frem til lunsj lørdag) 

94 08 36 14  Linda Liem (fra lunsj lørdag til og med søndag)  

91 31 86 01  Magnar Fjeldheim 

97 17 14 19 Iris Natten Frydenlund, instruktøransvarlig 

Døgning  

Det vil ikke være anledning til å døgna på dette kurset, da det viktigste er opplæring i de 

enkelte styreverv, samt og delta på årsmøtet i 4H Rogaland. 

Sykdom / frafall 

Hvis noen blir syke i forkant av kurset og derfor ikke kan delta, må de ta kontakt med 

klubbrådgiver A i klubben, som melder videre til Anne-Berit.  

Ingen må hentes under arrangementet uten at Iris eller Anne-Berit(fredag/lørdag) og Linda 

(lørdag/søndag) får beskjed, dette på grunn av sikkerhet/beredskapsopplegget vårt. 
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Tips og regler:  

* Pakk i en ryggsekk og kanskje en bag, maks to kollier. 

* Merk tingene dine med navn, telefon og evt. klubb.  

* Verdisaker er lurest å legge igjen hjemme. 

* PCer må leveres inn om natta, vi kan ikke ha pc i sovesalen – husk navn! 

* Energidrikker er ikke lov. 

Middag på lørdag 

I år ønsker komiteen at vi skal ha temafest «Valentines», med tilhørende pynt i lokalet. 

 

Helseopplysninger 

I påmeldingen er det noen deltakere som har oppgitt matallergier som vi skal ta hensyn til.  

For at dette skal bli enklest mulig praktisk gjennomførbart, ber vi de det gjelder møte på 

kjøkkenet kl. 18.30 for en prat med matansvarlig. De vil da få egen info om menyen og hva 

sauser, og slikt inneholder. 

ALLE SAMMEN MÅ TA MED; 

• Vannflaske 

• Årsplan fra klubben din 

• Skrivesaker blyant, visk, saks, penn samt skriveblokk 

• Toalettsaker 

• Sovepose (ta gjerne med et teppe i tillegg om du skulle fryse) 

• Speil hvis du bruker sminke eller kontaktlinser  

• Liggeunderlag 

• Innesko 

• Klær til lørdagsmiddagen 

 

De som har heftet «Arbeid i klubbstyret» kan ta den med. 

Kasserer    Ta med kalkulator 

Nyvalgt leder / nestleder Ta med «Året rundt i 4H»  

Friluftshelt:   Ta med klær/sko som tåler mye vind og vær 

Årsmøteseminar:   Ta med årsmøtepapirene 

Ta gjerne en titt på ressurssidene til 4H. 

 

Årsmøterepresentanter med stemmerett;  

Ta med tilsendte papirer som er sendt på epost – MÅ leses.  

Dette danner grunnlaget for det du skal stemme over på årsmøtet.  

Sjekk innom; www.4h.no/rogaland før du drar på kurs – der kan komme tilleggsinfo. 

Velkommen på kurs! 

Med hilsen       

Magnar Fjeldheim  Iris Natten Frydenlund Anne-Berit Ånestad Brovold 

Prosjektleder    Fylkesstyret    Organisasjonsrådgiver  
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