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Vel overstått kurshelg 

Lørdag 15. januar gjennomførte 4H 

Nordland digitale styrevervkurs med flinke 

instruktører og engasjerte deltagere. Så nå 

er deltakerne klare til å ta fatt på 

oppgavene sine i styrene rundt om i 

klubbene😊 Parallelt med 

styrevervkursene var det også digital 

klubbrådgiversamling.  

 

Nye korona-retningslinjer 

14. januar kom det nye retningslinjer for 

korona nasjonalt. På 4H sin hjemmeside 

under aktuelt finner du til enhver 

oppdaterte retningslinjer fra 4H. De kan du 

lese her. Det viktigste er at klubbaktivitet 

går som normalt, med alminnelige 

koronahensyn som avstand og god 

håndhygiene.  

 

Årsmøtehelg/ storkurs og 

klubbrådgiversamling i Bodø 18-20. 

mars 

Helga 18-20. mars inviterer 4H Nordland 

til årsmøtehelg/storkurs på Sjunkhatten 

leirskole utenfor Bodø. Alle klubber  

sender de representantene (2) som ble valgt 

på klubbens årsmøte. Det er også mulig for 

klubbene og sende medlemmer som vil 

være med som observatører. Disse har ikke 

stemmerett. Deltakere bør være minimum 

12 år. Yngre deltakere avklares med oss på 

fylkeskontoret. Vedlagt nyhetsbrevet 

finner dere fylkesvedtektene. Der finner 

dere informasjon om hvem som kan stille 

på årsmøtet, og hvilke saker som skal 

behandles. Dersom klubben/ gården har 

forslag til saker de ønsker skal bli 

behandlet på årsmøter eller andre innspill 

må disse sendes til marte.brekke@4h.no/ 

ingeborg.tangeraas@4h.no, innen 1. mars. 

 

Samme helg inviterer vi også alle 

klubbrådgivere til fysisk samling på 

Sjunkhatten leirskole. Det blir aktiviteter, 

vi tar opp ulike tema, og ikke minst blir det 

trivelig og sosialt😊 

 

Påmelding til disse arrangementene skjer 

her. 

 

Årsrapport 

Husk at leder i klubben må 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. Trykk på «Legg til» 

oppe til høyre på årsrapport-siden på 

klubbens side i medlemsregisteret. 
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Oppdater medlemslistene 

Alle klubber må oppdatere medlemslistene 

sine innen 1. februar. Det gjør 

klubbrådgiver i medlemsregisteret, og 

under «Tilknyttede» ligger lista over 

medlemmer. De som ikke er med i klubben 

lengre må melde seg ut ved å sende mail til 

kontingent@4h.no. Da blir de fjernet fra 

lista. Det er viktig at medlemslista er riktig, 

siden de er grunnlaget for hvor mange lodd 

som sendes ut til klubbene i midten av 

februar.  

 

Søk støtte til «Vår dag» 

I år er det frivillighetens år, og hele Norge 

feirer den uvurderlige innsatsen dere 

frivillige gjør for barn, unge, voksne og 

gamle. I år får frivillige organisasjoner 

hver sin dag, hvor de kan vise frem sin 

organisasjon- Vår dag! 4H sin dag er 

7.mai. Denne dagen hadde det vært herlig 

om klubbene viser seg frem litt ekstra! Her 

er det bare å være kreative. Lag en stand i 

sentrum, på skoler eller annet. Ha et åpent 

arrangement, og inviter folk i nærmiljøet. I 

forbindelse med Vår dag, kan klubbene 

søke støtte til arrangement og aktiviteter. 

Les mer om Vår dag og søk støtte her.  

 

Felles reise til landsleir i Breim 

2022 

Det blir felles reise med 4H Troms og 4H 

Finnmark til landsleir i Breim i 2022. 

Deltakerne 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. Prisen for busstransport 

tur/retur Oslo S-Breim er 1700 kr. Det 

kommer mer info om fellesreise og 

påmelding.  

 

 

 

Nyttige verktøy i 

inkluderingsarbeidet i klubbene og 

på gårdene 

4H er for alle, og vi ønsker et mangfold av 

mennesker i organisasjonen vår😊 Norsk 

Friluftsliv har på sine hjemmesider samlet 

mange gode verktøy, informasjon, tips og 

råd rundt inkludering. Les og lær her. 

 

Viktige datoer   

01.02. Frist for å oppdatere medlemslistene 

i klubbene  

4-6.02. Årsmøtekonferanse for 4H-

gårdene. Tromsø. 

18-20.03. Årsmøtehelg og 

klubbrådgiversamling i Bodø 

04.05. 4H-dagen 

07.05. Under åpen himmel/Vår dag! Vis 

frem 4H og klubbens deres       

30.07-06.08. Landsleir 2022 Breim 

12-14.08.Fylkesleir i Saltdal 

03-11.09. Friluftslivets uke. 

 

 

 

 

mailto:kontingent@4h.no
https://frivillighetensar.no/vardag/soknad
https://norskfriluftsliv.no/temaer/inkludering/inkluderingsverktoy/

