
 
 

1. sentralstyremøte i 4H Norge 2019 
 

Protokoll 
 

Dato:  17. og 18. januar 2020 
Sted:  4H sitt kontor i Oslo 
Tilstede:  Siri Myhre (styreleder)  

Torgeir Bell (nestleder)  
Torbjørn Joa  
Martin Holmen  
Helle Formo Hartz  
Raymon Kirknes (1. vara)  
Astrid Wehn (3. vara)  
Turi Elise Kaus (ansattrepresentant)  
Signe Lindbråten (generalsekretær)   

Fraværende:  Siri Lunde Heggebø (2. vara)  
Ole Mathis Kruse (observatør, 4H-gård Norge) 
Vilde-Alida Nilsen  
Jørgen Vaaden (N4HA)  

Møteleder:  Siri Myhre 
Referent:  Signe Lindbråten  

 

Faste saker  

Sak 01.01 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Vedtak: Innkallinga og sakslista godkjennes   

Ingen 
vedlegg 

Sak 02.01 Godkjenning av protokoll fra det 8. sentralstyremøtet i 2020 
 
Vedtak: Protokollen fra det 8. sentralstyremøtet godkjennes.   

 

Protokollen  

Sak 03.01 Styrets kalender 
Styret drar opp til fredag kl 18 før landsmøtet. Lørdag blir det styremøtet.  

 
Vedtak: Styrets kalender oppdateres. 

 

Ligger på skyen 
  



Sak 04.01 Økonomi – status 
Generalsekretær orienterte om estimert resultat for 2019, og planlagte prosjekter 
i 2020. Vi går mot et positivt resultat på 1,4 – dette er i stor grad 
overbudsjettering på reise, på utvikling av IKT-plattformer kommer noen av 
utgiftene i 2020 og endringer i sekretariatet  

 
Vedtak: Styret tar saken til orientering.  
 

Sakspapir, regneark på skyen 

Sak 05.01 Fylkesrunden  
Styret orienterte hverandre om status i sine ansvarsfylker.  
 
Vedtak: Styret tar saken til orientering. 
 

Ingen vedlegg 

Sak 06.01 Muntlig orienteringer fra sekretariatet 
Generalsekretær skal ut i fødselsperm og vi lyser derfor ut et vikariat fra juni 2020 
til januar 2021. Ann-Evelyn Bergli har nå signert kontrakt på HR-leder og starter 
opp 17. mars.  

 
Vedtak: Styret tar saken til orientering.    

 

Ingen vedlegg 

 

Løpende saker 

 

Sak 07.01  Saker til landsmøtet 

Kunngjøringa av landsmøtet er sendt ut, den kan leses her:  https://4h.no/om-
4h/aktuelt/kunngjoring-landsmote-2020. Der står fristene for innsending av 
sakene. På de kommende styremøtene vil vi behandle sakene som skal legges 
frem. 
 
Styret kom med følgende innspill/kommentarer til sakene som skal opp på 
landsmøtet:  

- Årsmelding 
o Som vedtatt på et tidligere møte skal vi ha en sak på landsstyret 

om årsmelding på samisk 
- Revidert regnskap  
- Endringsforslag til vedtektene 

o Se på følgende paragrafer: §5.2.a – medlemstall i stedet for klubb, 
§7.1.b – vurdere å sette inn varamulighet, §15.2. – mulighet for å 
sende inn endringer til foreslåtte endringer etter fristen på 4 
måneder 

- Innkomne saker 

Sakspapirene fra landsm
øtet 2018 vedlagt 

https://4h.no/om-4h/aktuelt/kunngjoring-landsmote-2020
https://4h.no/om-4h/aktuelt/kunngjoring-landsmote-2020


o Sak på revidering av plakettløpet 
o Sak på verving  
o Styret diskuterte mange forskjellige muligheter for uttalelse; tema 

som ble nevnt var blant annet; miljø, uttalelse på bruken av skolen, 
offentlige bygg og tilgang til undervisningen/informere om 4H-
aktivitet, nye endringer i hvilke kommuner som kan bosette 
flykninger, integrering, psykisk helse. Styret vil lande tema for 
uttalelse på møtet i mai slik at den er så relevant og oppdatert som 
mulig.  

o Må ha et sakspapir på generaldebatten, hva er det og hvilke tema 
kan man diskutere 

- Strategiske planer 
o Innstiller på at planen frem til 2024 blir stående som i dag, men at 

vi lager ny side 2 med konkrete handlinger. 
- Budsjett for to år med fastsettelse av kontingenter og styremedlemmenes 

godtgjørelser 
o Siri H bes om å komme med forslag på kontingent. 
o Vurdere om vi skal gjøre noe på medlemskategoriene. 

- Valg  
 
Andre ting til landsmøtet 

- Sett av tid til oppvarming av delegatene 
- Festmiddag må ha en egen komite 
- Det er ønske om å ha et opplegg for forberedelser til landsmøtet 
- Torgeir finner en gjeng med teknisk kompetente folk som prøver å få til 

streaming, få sakspapirene og talerlista opp på skjerm 
 
Generalsekretærens forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering.   
 
Vedtak: Styret tar saken til orientering.  Styret nedsetter en gruppe som skal se 
på vedtektene, bestående av Torgeir, Torbjørn og Signe.  
 

Sak 08.01  Jury til 4H-gårdsprisen 

På landsmøtet skal vi dele ut 4H-gårdsprisen til den 4H-gården som har vist seg 
frem som en 4H-gård på en godmåte, samarbeidet godt med klubber og fylket og 
som har bidratt til 4H-gårdsnettverket. Vinneren får 20 000 kroner og fylkeslaget i 
gårdens hjemfylke får 5 000 kroner.  
 
Sentralstyret setter ned juryen, og denne tar en avgjørelse på hvem som fortjener 
prisen av de nominerte kandidatene. Alle kan nominere til prisen.  
 
Vedtak: Juryen for 4H-gårdsprisen 2020 består av Torbjørn Joa og Siri Myhre fra 
sentralstyret og Ingeborg Tangeraas fra sekretariatet.  
 

Ikke eget sakspapir 



Sak 09.01  Miljømanifest  

Styret diskuterte om vi skal vedta et miljømanifest på landsstyremøtet i april, og i 
så fall hvordan det bør gjøres.  
 

Elementer fra behandlingen 

- Få en utenfor styret til å lage forslaget til landsstyremøtet. 

- Kalle det noe annet enn manifest, for eksempel erklæring eller regler for 
miljøvennlig arrangementer. 

- Det er noen alumner rundt Froland i Arendal som er opptatt av miljø – 
sjekk ut om det finnes ungdommer der som vi kan bruke. 
 

Vedtak: Mariann Hegg bes om å være ansvarlig for å legge frem et forslag til 
miljømanifest på landsstyremøtet i april etter en bred innspillsrunde i 
organisasjonen. 
 
 

Ikke eget sakspapir 

Sak 10.01 IKT-prosjekter  

Generalsekretær orienterte om de store IKT-prosjektene i organisasjonen.  

• Nye nettsider er lansert, fått mye gode tilbakemeldinger. Utviklingen 
fortsetter, særlig på ressurssidene kommer det mye fremover.  

• I medlemsregisteret har vi oppdatert «min side», lagt inn mulighet for å 
betale med kort ved påmeldinger (ikke lansert enda), og ny innlogging som er 
harmonisert mot GDPR-reglene.  

• Prosjektplattformen lanseres i midten av februar. Om man har spørsmål så se 
nettsaken om plattformen. Vi har alle et ansvar for å forklare og forsvare 
hvorfor det ikke har vært mulig å få dette lansert til november 2019 – selv om 
mange klubber pleier å ha prosjektvalg da. Alternativet til å lansere det i 
midten av februar 2020, har vært å lansere det november 2020, det har aldri 
vært mulig å lansere det november 2019. 

• I 2019 har vi endret plattformen for regnskapssystem, vi har gått fra Visma 
Business til Visma.net. Slike store endringer er alltid utfordrende, men det har 
gitt et mer effektivt system på flere områder. Problemet er at integreringen 
mellom nettbutikken og regnskapssystemet ikke har fungert. Det har ført med 
seg store utfordringer, tidsbruk og usikkerhet til tallene. Det jobbes med å 
rette dette opp, men det er pr nå en uholdbar situasjon som gir merarbeid og 
slitasje for personal og usikker økonomi.  

Vedtak: Styret tar saken til orientering.  
 

Ikke eget sakspapir 



 

Sak 11.01 Arbeidsgrupper  

Arbeidsgruppene for plakettløpet, avvikssystemer og fylkesstyreopplæring 
orienterte om deres arbeid.  
 
Avvikssystem 
Siri orienterte om arbeidet med avvikssystem. Gruppe skal legge frem forslag til 
varslingssystem på landsstyremøtet i april. Styret åpner for at sekretariatet kan ha 
to representanter i gruppa.  
 
Kommunikasjonsstrategi 
Helle orienterte om arbeidet i gruppa som jobber med kommunikasjonsstrategi. 
Styret hadde en god diskusjon etter helles introduksjon, stikkord fra debatten:  

- Hva skal man markedsføre når man skal markedsføre en så allsidig 
organisasjon som oss? 

- Helle ba styret om å svare opp hva formålsparagrafen betyr 
- Institusjonsfri allmennutdanninger og relasjonell utdanning og 

gruppementalitet 
- Jo smalere vi er desto enklere er det å kommunisere hvem vi er og hva vi 

gjør. 
- Større posisjon inn på dette med natur 
- Mottoet vårt er det vi er, vi er «lære ved å gjøre»  
- Vi må ha god tid i en generaldebatt om formålsparagrafen vårt, særlig på 

dette med «tilhørighet i primærnæringene» 
- Vedta et vedlegg på landsstyremøtet til høsten som går på 

interkommunikasjon 
 
Plakettløpet 
Torgeir orienterte om arbeidet i gruppa for plakett 

- Gruppa får ut en kort undersøkelse som skal kjøres på arrangementer  
 
 
Vedtak: Styret tar saken til orientering.  
 

Ikke eget sakspapir 
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