Nytt fra 4H i fylket
Informasjonsskriv som sendes elektronisk til alle 4H-gårder, klubbrådgivere, ledere og fylkesstyret

November 2021

1.desemberfristen
Nå nærmer det seg 1.desemberfristen som
er absolutt siste deadline for følgende:
-

-

-

-

Husk å registerer nytt styre rett
etter årsmøtet.
Fyll ut årsmelding i
medlemsregisteret, eller last opp
denne som pdf.
Last opp signert regnskap og
årsplan.
Rapporter bruk av
frifondmidler.
Husk å fyll ut bolken Utgifter
uten finanskostander (den må ha
en sum, siden denne utgjør
grunnlaget for
momskompenasasjon.
Ny leder registrerer årsrapport
(dato for årsmøte i klubben
mellom 31.12.21 - 31.01.22)
Meld det nye styret på
styrevervkurs i 14-16 januar.
Klubbrådgiver melder seg på
klubbrådgiversamling samme
helga !

Ta kontakt med marte.brekke@4h.no eller
Ingeborg.tangeraas@4h.no om klubben
trenger hjelp med utfylling av årsmelding
og rapportering!;)

Styrevervkurs og
klubbrådgiversamling 2022
Vedlagt nyhetsbrevet finner dere invitasjon
til styrevervkurs og klubbrådgiversamling
på Vatnlia i Bodø helga 14-16 januar 2022.
Påmelding ligger på hjemmesiden😊! Vi i
4H Nordland gleder oss masse til å treffe
dere der!

Sjekk medlemslista til klubben
Etter årsmøtene er det viktig at klubbstyret
går inn i medlemsregisteret og oppdaterer
medlemslista. Dersom et medlem skal
meldes ut, sender dere mail til
kontingent@4h.no. For innmelding av nytt
medlem bruker dere Bli med, på 4H sine
nettsider. Årets plakettmottakerne flyttes
automatisk over i alumnklubben etter
nyttår.

Styrevervkurs og
klubbrådgiversamling 2022
Vedlagt nyhetsbrevet finner dere invitasjon
til styrevervkurs og klubbrådgiversamling
på Sjunkhatten leirskole i Vatnlia i Bodø
helga 14-16 januar 2022. Påmelding ligger
på hjemmesiden😊! Påmedlingsfrist for
disse arrangementene er 15.12 Vi i 4H

Adresse:
Landbrukets Hus
Sjøgt15-17,
8006 Bodø

+47
ingeborg.tangeraas@4h.no

95974242

www.4h.no/nordland
Facebook: 4H Nordland

Nordland gleder oss masse til å treffe dere
der. Sjekk ut leirskolen her.
Trenger du noen form for tilrettelegging, så
ta kontakt med marte.brekke@4h.no

Frifondmidler
Klubber som mottok Frifondmidler desember 2020, har frist til å
bruke opp midlene frem til 1
desember 2021. Beløpet som ble
utbetalt, finnes på klubbens side i
medlemsregisteret under fanen
årsmelding. Mer om frifond her:
https://4h.no/ressurssider/frifond/
Har dere spørsmål om dette så ta
kontakt med :
Marianne.hansen@4h.no

Søknadskjema for IFYE 2022
er åpnet
Frist for å søke IFYE-utveksling
2022 er 1. januar. Plakettalumner
mellom 18 - 30 år kan søke.
Søkerne oppfordres til å sjekke
nedre/øvre aldersgrense og
ankomst/avreise-tidspunkt for hvert
enkelt land, da dette varierer fra
land til land. Kontaktperson er
rådgiver siv.lene.halvorsen@4h.no.
Les mer om utvekslinga her. Du
kan søke her.

Få turen inn i årsplanen!:)
4H har lagd 52 forslag til turer som
dere kan gjøre i klubbene. Inviter
med venner og finn turmagien! Det
deles ut premie hver månad, og alle
som deler bilder med #52turer og
#vier4H er med i trekningen. Les
med om 52 turer her.

Viktige datoer
1.12- Siste frist for årsrapportering for
klubbene.
5.12- Frivillighetens dag.
1.01.2022- Søknadsfrist IFYE 2022
14-16.01.2022- Styrevervkurs og
klubbrådgiversamling i Bodø
4-6.02.2022- Årsmøtekonferanse for 4Hgårdene. Tromsø.
18-20.03.2022- Årsmøte i Bodø
30.07-06.08.2022- Landsleir 2022 Breim
12-14.08-2022- Fylkesleir

