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Julehilsen fra fylkesstyret 

Kjære alle flotte 4H’ere! Vi i fylkesstyret 

takker for innsatsen i året som har vært! De 

siste to årene har satt begrensinger for 

aktiviteten, så nå ser vi fram til et nytt år 

med masse nye opplevelser og aktiviteter i 

klubbene. Vi sender en stor takk til 4H-

gårdene, ansatte, klubbrådgivere og alle 

medlemmene. En ekstra takk sendes til de 

flinke ungdommene som arrangerte leir i 

sommer! Hver og en av dere er viktige for 

organisasjonen, og vi gleder oss til at alle 

kan samles igjen i 2022! Vi ønsker dere en 

god jul og et riktig godt nytt år!  

Hilsen fylkesstyret 

 

Nye korona-retningslinjer 

Nå som det har kommet nye retningslinjer 

og tiltak nasjonalt, har også 4H oppdatert 

sine retningslinjer. Disse kan dere lese her. 

4H Norge følger alltid nasjonale regler og 

anbefalinger.  

Per dags dato er det mulig å gjennomføre 

klubbaktivitet som normalt, men vi 

anbefaler at aktivitetene holdes ute. For 

aktiviteter inne, bør det ikke være over 20 

deltakere.  

For innendørs arrangement uten tilviste 

plasser kan det være 20 deltakere. 

For innendørs arrangement med tilviste 

plasser kan det være 50 deltakere.  Det er 

ingen antallsbegrensning på utendørs 

arrangement fra myndighetenes side, men 

4H Norge anbefaler maksimalt 50 

deltakere. 

 

Styrevervkurs og 

klubbrådgiversamling 2022 

Slik utviklingen går med korona per nå, 

har fylkesstyret i 4H Nordland vedtatt å 

holde styrevervkurs og 

klubbrådgiversamling digitalt. Kursene går 

lørdag 15.01.22, fra kl. 10.00-15.00. Vi 

oppfordrer alle klubbene til å melde på sine 

styremedlemmer. Vi lover et artig, digitalt-

sosialt og lærerikt opplegg😊! Påmelding 

skjer her. Klubbrådgivere kan melde seg på 

klubbrådgiversamling her. Påmeldingsfrist 

for begge er 10.01.22. 

 

Årsrapport 

Husk at leder i klubben må gå inn og 

registrere årsrapport på klubbens side i 

medlemsregisteret. Dette må gjøres en 

gang mellom 01.01.22- 31.01.22. Det er 

kun leder som har tilgang til å gjøre dette. 

Årsrapport er dato klubben hadde 

styremøte i 2021.  

 

Frist for godkjenning av prosjekter 

Alle digitale prosjekter som skal 

godkjennes i klubbene deres, må 

godkjennes før 31.12.21. Dette er absolutt 

http://www.4h.no/nordland
https://4h.no/nyhetsarkiv/koronainformasjon-til-medlemmer-og-arrangorer-article85114-28.html
https://4h.no/arrangementer/styrevervkurs-2022-article84402-1041.html?instance=0
https://4h.no/arrangementer/klubbradgiversamling-article84403-1041.html?instance=0


 

 

siste frist! Etter denne datoen blir de 

prosjektene som ikke er fullført og 

godkjent slettet fra prosjektplattformen. Ta 

kontakt med marte.brekke@4h.no om dere 

trenger bistand. 

 

Bilder til årsmeldingen 

Send oss bilder fra klubbene! Vi ønsker 

bilder vi kan bruke i årsmeldinga for 2021, 

på nettsiden og i annet 

informasjonsmateriell. Vi er særlig 

interessert i bilder av alle som har fått 

plaketten i år, og fra høstfest og andre 

klubbaktiviteter😊 Husk å skrive hvem 

som er med på bildet, hvem som er 

fotograf, og i hvilken sammenheng bildet 

er tatt. Send bildene til: 

marte.brekke@4h.no 

 

Felles reise til landsleir i Breim 

2022 

Det blir felles reise med 4H Troms og 4H 

Finnmark til landsleir i Breim i 2022. Dere 

møtes på Oslo S på kvelden, hvor dere blir 

hentet av buss som tar dere videre mot 

Sogndal og Breim. Tidspunkt for avreise 

med buss fra Oslo S er forslått til kl. 00.30. 

Det kommer mer info om fellesreise til 

landsleir etter hvert😊 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viktige datoer   

31.12.21- Siste frist for å godkjenne 

prosjekter i prosjektplattformen. 

1.01.2022- Søknadsfrist IFYE 2022 

14-16.01.2022- Digitalt styrevervkurs og 

klubbrådgiversamling.  

4-6.02.2022- Årsmøtekonferanse for 4H-

gårdene. Tromsø. 

18-20.03.2022- Årsmøte i Bodø 

30.07-06.08.2022- Landsleir 2022 Breim 

12-14.08-2022- Fylkesleir 
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