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Til 4H-klubbene  

BASE  

Fylkesstyret  

       

 

  

 

Gol, 15.februar 2020 
 

 

INNKALLING TIL ÅRSMØTET I 4H BUSKERUD  

Det innkalles med dette til fylkesårsmøte: 

 

SØNDAG 29.MARS 2020, KL. 12.00 på Rollag Samfunnshus, Rollag 

 
Fylkesårsmøtet er 4H Buskerud sitt høyeste organ. De som skal møte  

i fylkesårsmøte er: 

 

* 2 representanter (helst ett medlem og en klubbrådgiver) fra hver klubb - valgt 

på klubbens årsmøte 

    * 2 representanter oppnevnt av landbruksavdelingen hos Fylkesmannen 

    * 2 representanter fra alumnklubben BASE 

2 representanter for arrangementsmedlemmer i fylket. Disse representantene 

velges av og blant de frammøtte arrangementsmedlemmene under  

konstitueringen av fylkesårsmøtet. 

    * Fylkesstyrets medlemmer 

    * Representanter fra hver av 4Hs medlemsorganisasjoner og andre 

samarbeidspartnere (observatørstatus) 

 

 

Årsmøtet gir alle som er med i 4H en mulighet til å være med på å stake ut videre 

kurs for 4H i fylket. Det er derfor viktig at din klubb/organisasjon møter på årsmøtet.  

 

Vedlagt finner dere sakslisten for årsmøtet. 

 
 

 

Haldis Prestmoen       

Ordfører i årsmøtet 
4H Buskerud  
 
 



 

 

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTET I 4H BUSKERUD 2020 
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Årsplan for 4H Buskerud 2020 (endret 24.01.2020) 

 

Januar  
10. - 12. Klubbrådgiversamling 
For klubbrådgivere, 4H-gårder og ressurspersoner i 4H-klubbene - ei helg med 
ideutvekslinger og moro, hvor du får inspirasjon til videre arbeid i klubben  
Pris: ca kr 2300,-  Påmeldingsfrist 10.desember 
Arrangør: 4H Buskerud Sted: Sole Gjestegård, Noresund 
 
 

24.-26. Styrevervskurs  
For 4H-ere (junior og senior) med arbeidsoppgaver i klubbstyret og aspirantledere:  
- innføring i arbeidet med styrevervene; leder (nestleder), sekretær, kasserer, årsmøtekurs 
- Styreverv 1 og 2: Nye og gode ideer for å gjøre årsplanen og 4H-året litt mer spennende 

og gøy. For styremedlemmer og aspirantledere.  
- på kursene legges det vekt på ÅLVÅG-metoden (å lære ved å gjøre) og at det skal være 

artig og lærerikt!  
Pris: kr. 900,-*  Påmeldingsfrist 15. desember  
Arrangør: BASE, Klubbene i Nedre Numedal Sted: Hvittingfoss skole 
 
 

Mars  
13.-15. Villmarkshelg på Langedrag  
For junior  
- Det blir delt opplegg lørdag, en gruppe dyr og en gruppe ski/friluftsliv.  
- bli kjent med dyra på Langedrag  
- skileik og moro i snøen  
Pris: ca kr 2250,-* Påmeldingen åpner 13.januar 
Arrangør: 4H Buskerud  
Sted: Langedrag 
 

27.-29. Medlemskonferanse 
-for klubbenes årsmøteutsendinger. Vi oppfordrer klubbene til å sende sine delegater for 
årsmøtet.  
-usikker på hva fylkesårsmøtet er? Eller trenger du hjelp eller støtte til dine forslag til 
årsmøtet? Eller kanskje du bare har lyst på ei sosial natt før du skal på årsmøtet?  
Pris: ca 400,-*  Påmeldingsfrist 15. februar. 
Arrangør: Fylkesstyret, BASE og klubbene i øvre Numedal Sted: Rollag Samfunnshus 
 
 

29. Fylkesårsmøte 
- si din mening om 4H i det året som kommer, valg av nytt fylkesstyre  
- her er endelig din gylne mulighet til å påvirke og være med og bestemme over hva som 

skal skje de neste årene…  
Pris: kr. 150,- for servering  
Påmeldingsfrist 15. februar. 
Arrangør: 4H Buskerud og klubbene i øvre Numedal Sted: Rollag Samfunnshus 
 
 

April  
25.-26. Nattvolleyballturnering 
For junior og senior.  
- et døgn hvor alle har det kjempemoro, enten de sloss om vandrepokalen eller tar det mer 

med ro og synes det beste er å være oppe hele natta  
Pris: ca kr. 300,-* pr. deltaker (gratis for ledere)  Påmeldingsfrist er 25. mars.  



 

 

Arrangør: Klubbene i Øvre Hallingdal Sted: Ål Idrettshall 
Mai  
4. 4H-dagen  
- 4H-ere over hele landet viser seg fram, gjerne med stand i lokalmiljøet, eller kanskje dere 

velger å lage for eksempel ei volleyballturnering med mer!  
- husk også på at man her kan få solgt loddene sine  
- det viktigste er å vise at vi har det gøy i 4H!  
 
Juni  
5.-6. Actionhelg 
Bli med når BASE inviterer til Actionhelg! Samlingen er for seniorer og alumner.                         

Innhold og sted kommer senere.                                                                                                                       

Pris: Ca. kr. 700,- 

24.-28. Fylkesleir 
for alle juniorer og seniorer  
- emnekurs av alle slag, flaggheising, sovepose og leirvenner!  
- BASE lager Miljøtorg og hurlumhei, tautrekking og fylkesmesterskap i volleyball!  
Pris ca kr 1250,-* + tillegg for enkelte emnekurs 
Påmelding åpner: 28.april Påmeldingsfrist 12.mai 
Arrangør: Klubbene i Sigdal og Krødsherad Sted: Nerstad 
 
 
Juli 
6.-12. Landsleir leir, Bodø 
- for deg som er født i 2006 og før  
- nye og gamle venner fra hele landet treffes til aktiviteter, volleyball og turer  
Pris kr 3000,- + tillegg for enkelte emnekurs 
Påmelding åpner:1.april Det blir dyrere: 1.mai Påmeldingsfrist 1.juni 
 
September 
11.-13. Storkurs, Buskerud 
For junior og senior i Buskerud og Vestfold  
- med mulighet for å velge mellom flere forskjellige emnekurs; en prøver å bruke 

ressursene i det området hvor kurset arrangeres 
Pris: ca 900,-*  + tillegg for enkelte emnekurs  
Påmelding åpner: 9.juni Påmeldingsfrist 29.juni 
Arrangør: Nedre Hallingdal Sted: Nesbyen idrettshall 
 
 
Oktober 
Høstfester i alle klubbene  
  
 
November  
10. og 12. på forskjellige steder i Buskerud  
Regionmøte for klubbrådgivere og klubbstyrer  
Arrangør: 4H Buskerud 
 
 
*Det tas forbehold om endringer i prisen. Dette er kun en prisantydning. 
 
 
 
 



 

 

 

Årsplan for 4H Buskerud 2021 (endret 24.01.2020) 

 

Januar  
15. - 17. Klubbrådgiversamling 
For klubbrådgivere, 4H-gårder og ressurspersoner i 4H-klubbene - ei helg med 
ideutvekslinger og moro, hvor du får inspirasjon til videre arbeid i klubben  
Pris: ca kr 2400,-  
Påmeldingsfrist 10.desember.  
Arrangør: 4H Buskerud Sted: Kamben Høyfjellshotell, Golsfjellet 
 
22.-24. Styrevervskurs  
For 4H-ere (junior og senior) med arbeidsoppgaver i klubbstyret og som aspirantledere:  
- Innføring i arbeidet med styrevervene: leder (nestleder), sekretær, kasserer, styremedlem 

(aspirantleder) og eget kurs for friluftshelter.  
- På kursene legges det vekt på ÅLVÅG-metoden (å lære ved å gjøre) og at det skal være 

artig og lærerikt!  
Pris: kr. 950,-*  
Påmeldingsfrist 15. desember  
Arrangør: BASE, Klubbene i Eiker Sted: Ikke bestemt 
 
Februar 
13. Plakettfest 
Den store kvelden for plakettmottakere m/foreldre. Flott middag og høytidelig 
utdeling.  
Arrangør: 4H Buskerud  Sted: Ikke bestemt 
 
Mars  
12.-14. Villmarkshelg på Langedrag  
For junior  
- Det blir delt opplegg lørdag, en gruppe dyr og en gruppe ski/friluftsliv.  
- bli kjent med dyra på Langedrag  
- skileik og moro i snøen  
Pris: ca kr 2300,-*  
Påmeldingsfrist er 12. januar 
Arrangør: 4H Buskerud  Sted: Langedrag 
   
19.-21. Medlemskonferanse 
-for klubbenes årsmøteutsendinger. Vi oppfordrer klubbene til å sende sine delegater for 
årsmøtet.  
-usikker på hva fylkesårsmøtet er? Eller trenger du hjelp eller støtte til dine forslag til 
årsmøtet? Eller kanskje du bare har lyst på ei sosial natt før du skal på årsmøtet?  
Pris: ca 450,-* 
Påmeldingsfrist 15. februar. 
Arrangør: Fylkesstyret, BASE og klubbene i Sigdal/Krødsherad Sted: Ikke bestemt 
 
21. Fylkesårsmøte 
- si din mening om 4H i det året som kommer, valg av nytt fylkesstyre  
- her er endelig din gylne mulighet til å påvirke og være med og bestemme over hva som 

skal skje de neste årene.  
Pris: kr. 200,- for servering 
Påmeldingsfrist 15. februar. 
Arrangør: 4H Buskerud og Klubbene i Sigdal/Krødsherad Sted: Ikke bestemt 
 
 



 

 

 
April  
24.-25. Nattvolleyballturnering 
For junior og senior.  
- et døgn hvor alle har det kjempemoro, enten de sloss om vandrepokalen eller tar det mer 

med ro og synes det beste er å være oppe hele natta  
Pris: ca kr. 350,-* pr. deltaker (gratis for ledere)  
Påmeldingsfrist er 25. mars.  
Arrangør: Klubbene i Modum Sted: Ikke bestemt 
 

Mai  
4. 4H-dagen  
- 4H-ere over hele landet viser seg fram, gjerne med stand i lokalmiljøet, eller kanskje dere 

velger å lage for eksempel ei volleyballturnering med mer!  
- husk også på at man her kan få solgt loddene sine  
- det viktigste er å vise at vi har det gøy i 4H!  
 

22.-23. Actionhelg 
Bli med når BASE inviterer til Actionhelg! Samlingen er for seniorer og alumner.                         

Innhold og sted kommer senere.                                                                                                                       

Pris: Ca kr.700,- 

Juni  

23.-27. Fylkesleir 

For alle juniorer og seniorer  

- emnekurs av alle slag, flaggheising, sovepose og leirvenner!  

BASE lager Miljøtorg og hurlumhei, tautrekking og fylkesmesterskap i volleyball!  

Pris ca kr 1250,-* + tillegg for enkelte emnekurs 

Påmelding åpner: 27.april Påmeldingsfrist 11.mai 

Arrangør: Klubbene i N. Numedal Sted: Ikke bestemt 

Juli 

????. Nordisk leir, Halland, Sverige 

- for deg som er født i 2007 og før  

- nye og gamle venner fra hele landet treffes til aktiviteter, volleyball og turer  

Påmelding åpner: Ikke bestemt  

 

September 
????? Storkurs, Vestfold 
For junior og senior i Buskerud og Vestfold  
- med mulighet for å velge mellom flere forskjellige emnekurs; en prøver å bruke 

ressursene i det området hvor kurset arrangeres 
Pris: ca 900,-* 
Påmeldingsfrist ????? 
Arrangør: 4H Vestfold Sted: Ikke bestemt 
 

Oktober 
Høstfester i alle klubbene  
  
November  
9.og 11. på forskjellige steder i Buskerud  
Regionmøte for klubbrådgivere og klubbstyrer  
Arrangør: 4H Buskerud 
 



 

 

*Det tas forbehold om endringer i prisen. Dette er kun en prisantydning 

Årsplan for 4H Buskerud 2022 (endret 24.01.2020) 

 
Januar  
14. - 16. Klubbrådgiversamling 
For klubbrådgivere, 4H-gårder og ressurspersoner i 4H-klubbene - ei helg med 
ideutvekslinger og moro, hvor du får inspirasjon til videre arbeid i klubben  
Pris: ca kr 2400,-  
Påmeldingsfrist 10.desember.  
Arrangør: 4H Buskerud Sted: Ikke bestemt 
 
28.-30. Styrevervskurs  
For 4H-ere (junior og senior) med arbeidsoppgaver i klubbstyret og som aspirantledere:  
- Innføring i arbeidet med styrevervene: leder (nestleder), sekretær, kasserer, styremedlem 

(aspirantleder) og eget kurs for friluftshelter.  
- På kursene legges det vekt på ÅLVÅG-metoden (å lære ved å gjøre) og at det skal være 

artig og lærerikt!  
Pris: kr. 950,-*  
Påmeldingsfrist 15. desember  
Arrangør: BASE, Klubbene i Ø.Hallingdal Sted: Ikke bestemt 
 
Februar 
12. Plakettfest 
Den store kvelden for plakettmottakere m/foreldre. Flott middag og høytidelig 
utdeling.  
Arrangør: 4H Buskerud Sted: Ikke bestemt 
 
Mars  
11.-13. Villmarkshelg på Langedrag  
For junior  
- Det blir delt opplegg lørdag, en gruppe dyr og en gruppe ski/friluftsliv.  
- bli kjent med dyra på Langedrag  
- skileik og moro i snøen  
Pris: ca kr 2350,-*  
Påmeldingsfrist er 11. januar 
Arrangør: 4H Buskerud Sted: Langedrag 
   
25.-27. Medlemskonferanse 
-for klubbenes årsmøteutsendinger. Vi oppfordrer klubbene til å sende sine delegater for 
årsmøtet.  
-usikker på hva fylkesårsmøtet er? Eller trenger du hjelp eller støtte til dine forslag til 
årsmøtet? Eller kanskje du bare har lyst på ei sosial natt før du skal på årsmøtet?  
Pris: ca 450,-* 
Påmeldingsfrist 15. februar. 
Arrangør: Fylkesstyret, BASE og klubbene i Modum Sted: Ikke bestemt 
 
27. Fylkesårsmøte 
- si din mening om 4H i det året som kommer, valg av nytt fylkesstyre  
- her er endelig din gylne mulighet til å påvirke og være med og bestemme over hva som 

skal skje de neste årene.  
Pris: kr. 200,- for servering 
Påmeldingsfrist 15. februar. 
Arrangør: 4H Buskerud og klubbene i Modum Sted: Ikke bestemt 
 

 



 

 

 
April  
30.april-01.mai Nattvolleyballturnering 
For junior og senior.  
- et døgn hvor alle har det kjempemoro, enten de sloss om vandrepokalen eller tar det mer 

med ro og synes det beste er å være oppe hele natta  
Pris: ca kr. 350,-* pr. deltaker (gratis for ledere)  
Påmeldingsfrist er 25. mars.  
Arrangør: Klubbene i N.Hallingdal Sted: Ikke bestemt 
 

Mai  
4. 4H-dagen  
- 4H-ere over hele landet viser seg fram, gjerne med stand i lokalmiljøet, eller kanskje dere 

velger å lage for eksempel ei volleyballturnering med mer!  
- husk også på at man her kan få solgt loddene sine  
- det viktigste er å vise at vi har det gøy i 4H!  
 
Juni  
04.-05. Actionhelg 
Bli med når BASE inviterer til Actionhelg! Samlingen er for seniorer og alumner.                         

Innhold og sted kommer senere.                                                                                                                       

Pris: Ca. kr. 700,- 

 
23.-27. Fylkesleir 
for alle juniorer og seniorer  
- emnekurs av alle slag, flaggheising, sovepose og leirvenner!  
- BASE lager Miljøtorg og hurlumhei, tautrekking og fylkesmesterskap i volleyball!  
Pris ca kr 1250,-* + tillegg for enkelte emnekurs 
Påmeldingsfrist 15. mai  
Arrangør: Klubbene i Ø.Numedal Sted: Ikke bestemt 
  
Juli 
????. Landsleir, Sogn og Fjordane 
- for deg som er født i 2008 og før  
- nye og gamle venner fra hele landet treffes til aktiviteter, volleyball og turer  
Påmelding åpner: Ikke bestemt  
 

September 
9.-11. Storkurs, Buskerud 
For junior og senior i Buskerud og Vestfold  
- med mulighet for å velge mellom flere forskjellige emnekurs; en prøver å bruke 

ressursene i det området hvor kurset arrangeres 
Pris: ca 900,-* 
Påmeldingsfrist ????? 
Arrangør: Sigdal/Krødsherad Sted: Ikke bestemt 
 

Oktober 
Høstfester i alle klubbene  
  
November  
8.og 10. på forskjellige steder i Buskerud  
Regionmøte for klubbrådgivere og klubbstyrer  
Arrangør: 4H Buskerud 
 
*Det tas forbehold om endringer i prisen. Dette er kun en prisantydning 



 

 

 

 

INNDELING AV 

OMRÅDER FOR FYLKESARRANGEMENTER 
 

Vedtatt årsmøte i 2019. 
 
 
Arrangementsområder 
 
Eiker 
Eikernøtta, Kongla og Regnbuen 
 
Modum  
Blåveisen, Skogstjerna, Holleia, Furukvisten og Simoa  
 
Sigdal/Krødsherad 
Andersnatten, Rose, Vad og Kryllingen 
 
Nedre Numedal 
Snappen/Ørn, Vittingen og Lyn 
 
Øvre Numedal 
Dagali, Lågen og Uvdal 
 
Øvre Hallingdal  
Samklang, Torpo, Votndalen og Ulltrøya 
 
Nedre Hallingdal 
Fossekallen, Åsgardane, Rotneim, Hallingen og Vassfarbjørn 
 
 
Vi har også et samarbeid med Vestfold slik at vi arrangerer storkurs annet hvert år. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PLAN FOR FYLKESARRANGEMENT 
2019-2025 

 
 

 

 
 

 
Arrangementsfordeling 
 

Arrangementsområder Antall 
arrangement i 
perioden 

Antall medlemmer i 
arrangementsområdet 
(per 31.12.18) 
 

Antall klubber i 
arrangementsområdet 

Eiker 4 97 3 

Modum  5 151 5 

Sigdal og Krødsherad 5 190 4 

Nedre Numedal 4 141 3 

Øvre Numedal 4 82 3 

Nedre Hallingdal 5 88 5 

Øvre Hallingdal 4 129 4 

   
 
 
 
 
 

  DAF-kurs 
Medlemskonf. og 
Årsmøte 

Nattvolleyball Fylkesleir Storkurs 

2019 Sigdal/Krødsherad  Eiker Ø. Numedal Modum  VESTFOLD 

2020 N. Numedal Ø. Numedal Ø. Hallingdal Sigdal/Krødsherad N. Hallingdal 

2021  Eiker Sigdal/Krødsherad Modum  N. Numedal VESTFOLD 

2022 Ø. Hallingdal Modum  N. Hallingdal Ø. Numedal Sigdal/Krødsherad 

2023 N. Hallingdal Ø. Hallingdal N. Numedal  Eiker VESTFOLD 

2024 Ø. Numedal N. Hallingdal 
Sigdal/Krødsher
ad 

Ø. Hallingdal Modum  

2025 Modum  N. Numedal  Eiker N. Hallingdal VESTFOLD 



 

 

Handlingsplan for 4H Buskerud 2020-2021 

4H Norge sitt landsmøte 2018 sa: 4H skal fra 2018 til 2024 bli større – smartere – synligere 

4H Buskerud sitt årsmøte 2020 sier: 4H Buskerud skal i perioden 2020-2021 gjøre 

medlemmer og foresatte stolte av organisasjonen. Samtidig som vi gjør oss selv Større – 

smartere – synligere.    

 

4H Norge 
 

4H Buskerud  

 
MÅLET ER AT: 

 
MÅLET ER AT: 

 
HVORDAN SKAL 4H BUSKERUD NÅ MÅLET? 

 
4H skal bli større 
med flere 
medlemmer og 
større deltakelse 
på arrangement i 
hele landet.  
 

 
4H Buskerud skal bli 
større, med flere 
medlemmer og større 
deltakelse på 
arrangement i hele 
fylket. 

• Gjennomføre vervekampanjer i samarbeid 
med 4H Norge og 4H-klubbene i fylket. 

• Vervemål: fylkesstyret oppfordrer klubbene 
til å opprettholde sitt medlemstall, men aller 
helst å øke med minst et medlem hver slik at 
vi øker medlemsmassen til 847 medlemmer i 
2020. 
Målet for alle klubber må være å ha 
medlemmer i alle årskull, og at 
plakettmottakerne fortsetter som alum. 
 

4H B skal ha attraktive arrangement som gir 
medlemmene lyst å fortsette. Mål:  

• Inspirasjonssamling: 40 deltakere  

• Styrevervskurs: 100 deltakere  

• Villmarkshelg: 55 

• Medlemskonferanse/årsmøte: 25/65 

• Nattvolleyball: 230 

• Fylkesleir: 250 deltakere i 2020 og 2021 

• Nordisk/Landsleir: 80 deltakere  

• Storkurs: 100 

• Senior-Alumnsamling: 30 
 

• Informere i god tid om kommende 
arrangement til klubber og medlemmer. 

• Jobbe for å få flere medlemmer på 
fylkesarrangement. 

• Eget senior og alumnarrangement for å holde 
på medlemmene lengre.  

• Jobbe for at alle plakettmottakerne fortsetter 
et aktivt 4H-livet som alumn i BASE.   

• Jobbe for et godt samarbeid med styret i 
BASE  

 
 
 

 



 

 

4H Norge 
 

4H Buskerud  

 
MÅLET ER AT: 

 
MÅLET ER AT: 

 
HVORDAN SKAL 4H BUSKERUD NÅ MÅLET? 

 
4H skal jobbe 
smartere digitalt 
og utvikle rutiner 
og maler som gjør 
det enklere å være 
medlem, tillitsvalgt 
og ansatt i 4H. 
 

 
4H Buskerud skal jobbe 
smartere digitalt og 
utvikle rutiner og 
maler som gjør det 
enklere å være 
medlem, tillitsvalgt og 
ansatt i 4H.  
4H Buskerud skal og 
jobba for å bedre 
arbeidsrutinene i 
styret og få et bedre 
samarbeidet med 
valgkomiteen 
 

• Søke samarbeid med de andre fylkesstyrene i 
kretsen for felles opplæring av 
styremedlemmene.  

• Arrangere valgkomitekurs. 
 

 
4H skal være 
synligere i 
mediebildet 
 

 
4H Buskerud skal være 
synligere i mediebildet, 
både i aviser og på 
sosiale medier. 
 

• Arrangere kurs i synliggjøring som nytt kurs i 
tilknytning til Styrevervskurs. 

• Legge ut hyppigere oppdateringer på 
Facebook, Instagram og snap. 

• Få flere likes på Facebook og flere følgere på 
Instagram  

• Profilere og få medieoppslag på 
fylkesarrangement. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Vervestrategi for 4H Buskerud 2020-2021 

 

1. Verve perioder  

a. Februar/mars  

b. August /september  

c. Desember  

 

2. Verving i lokal 4H-klubb  

a. Åpne facebook sider hvor klubben og dens aktiviteter profileres.  

b. Invitere nye medlemmer til klubbens møter og arrangement.  

c. Ha fokus på å ta inn nye medlemmer hele året.  

 

3. Klubbstart  

a. Undersøke mulighet for å restarte nedlagte klubber 

b. Lage en plan for klubbstart  

c. Arrangere synliggjøring og vervekurs som en del av opplæringen mot 4H-

klubbene.  

 

4. Arena for verving  

a. Ha alle fylkesarrangement åpne for barn og ungdom.  

b. Jobbe for å få flere arrangementsmedlemmer.  

 

5. Fokus på seniorer og alumner  

a. Opprettholde gode senior- og alumnarrangement 

 

6. Premiering  

a. Premiering av klubb med størst medlemsvekst i antall medlemmer  

b. Premiering av klubb med størst medlemsvekst i prosent  

 

7. Synliggjøring  

a. Oppfordre medlemmer og tillitsvalgte til å bruke profileringstøy også i 

hverdagen.  

b. Oppfordre medlemmene til å profilere 4H på skolebesøk.  

c. Oppslag på sosiale medier og lokalaviser.  

 

 

 

 

 

 


