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Medlemmer av fylkesstyrene.
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Fra
Valgkomiteen i 4H Norge
Rundskriv 01/22, Oslo, 26.01.2022

Nominasjoner til valgkomiteen i 4H Norge
Valgkomiteen vil oppfordre fylkene til å komme med forslag på kandidater til de verv som
skal dekkes opp gjennom valgene på landsmøtet. Valgkomiteen vil fremme sine forslag
basert på vurdering av kandidatene, geografi, erfaringsbakgrunn, kjønn, alder osv.
Valgkomiteen må ha nominasjonene innen 15. februar 2022.
Valgkomiteen ønsker nominasjoner på kandidater som er aktive 4H-ere med 4Hengasjement og et fremtidsrettet syn, og ber om at 4H-alumner og 4H-seniormedlemmer blir
prioritert. Valgkomiteen ber også om at det vurderes om det finnes aktuelle kandidater med
annen bakgrunn enn nevnt ovenfor, men som har interesse for 4H og 4H sin betydning.
Valgkomiteen ønsker et styre med kompetansen til å lede organisasjonen på en god måte.
Ønskede erfaringer er blant annet personalansvar, økonomikompetanse og fylkesstyreverv.
Valgkomiteen ønsker å presisere noen av de krav Barne- og Likestillingsdepartementet
v/Fordelingsutvalget setter til organisasjonen ved tildeling av nasjonal grunnstøtte:
Bonuspoeng beregnes på bakgrunn av:
1. Minimum 40 % av hvert kjønn i sentralledelsen = 10 % av grunnpoengene.
2. Mer enn 50 % medlemmer i sentralledelsen under 27 år pr 31. desember i
grunnlagsåret = 20 % av grunnpoengene. For å få bonuspoeng etter dette kriteriet må
de medlemmene i sentralledelsen som er under 27 år per 31. desember i
grunnlagsåret ha vært tellende medlem da de ble valgt inn i sentralledelsen.
Ordningen leses slik at kun to medlemmer av sentralstyret kan være 27 år eller eldre.
Valgkomiteen prioriterer vanligvis leder i denne aldersgruppen. Valgkomiteen ønsker å
imøtekomme disse kravene så langt det er mulig.
Postadresse: Schweigaards gate 34 A
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Et verv i sentralstyret er utfordrende, lærerikt og interessant. Varaplassene er også viktige i
sentralstyresammenheng. Vedlegget viser hvilke plasser det skal nomineres til i henhold til
4H Norges vedtekter §5. De som skal foreslås må forespørres på forhånd.

Arbeidet i sentralstyret går ut på å styre organisasjonen 4H Norge ut fra organisasjonens
vedtekter og vedtak fattet i 4H Norges landsmøte. Årsomsetningen er ca. 32 millioner over
det sentrale budsjettet. Det er forventet at sentralstyret i perioden har direkte personalansvar
for ca. 40 personer, tolv i sekretariatet, åtte regionsledere og ca 20 organisasjonsrådgivere
og andre ansatte.

Sentralstyret har årlig omtrent seks til åtte møter. Flere av disse er to-dagersmøter, og
foregår i helger. I tillegg er det forventet at sentralstyrets medlemmer deltar på 4H Norges
landsmøte, landsstyremøter, landsleir, noen arrangementer i fylkene og på enkelte
representasjonsoppdrag, møter med politikere og andre beslutningstakere innen nettverket.
Se ellers 4H Norges vedtekter §6 om landsstyrets oppgaver.

Det ytes i inneværende periode en godtgjørelse, kr. 300,- for arbeid utover 2 timer per dag,
og kr. 750,- for arbeid utover 6 timer per dag. Honorarrammen er på 20 000,- for
styremedlemmer og varamedlemmer, og 40 000,- for nestleder. Ledervervet er i
inneværende periode honorert med 2G av grunnbeløpet i folketrygden. Dekning av diett etter
statens satser ved eksterne arrangement (gjelder ikke arrangement i 4H-regi). Reisen blir
dekket etter statens regulativ.

For at presentasjon av kandidatene skal bli noenlunde ensartet, ber vi om at vedlagte skjema
blir fylt ut.

For ordens skyld vil vi presisere at nominasjonsforslag til valgkomiteen ikke er det samme
som å fremme egne forslag på personvalg som det skal stemmes over på landsmøtet i
henhold til 4H Norges vedtekter §5 (populært kalt benking).

Alle 4Hs organisasjonsledd og alle enkeltpersoner med gyldig medlemskap har rett til å
nominere kandidater til valgkomiteen. Valgkomiteen ønsker også renominasjon på sittende
tillitsvalgte fra de respektive fylkene de kommer fra.

Valgkomiteen ber som nevnt om at forslag på navn som valgkomiteen skal arbeide videre
med, blir sendt til 4H Norges valgkomite innen 15. februar 2022.

Aller helst ønsker vi nominasjoner via dette skjemaet:
https://forms.gle/oHg3eMoA8pkAYQnL6

Eller på e-post til valgkomiteen.

Ta gjerne kontakt med leder i valgkomiteen, Lars Mariåsen.
E-post: larsmariasen@gmail.com
Tlf: 92635939

Merk e-posten med «Nominasjon til valgkomiteen».
Kontaktinfo til valgkomiteens øvrige medlemmer finnes på vedlagte liste.

Med vennlig hilsen
4H Norges valgkomite

Lars Mariåsen
valgkomiteens leder

Vedlegg: Oversikt over valgte på landsmøtet 2020

Valgt på landsmøtet i 2020:

Ordfører:

Simen Saxebøl (valgt i 2016)

Varaordfører:

Thor Christian Grosås (valgt i 2016)

Leder i sentralstyret:

Siri Myhre (valgt i 2016)

Styremedlem:

Martin Holmen (valgt i 2018)

Styremedlem:

Helle Hartz (valgt i 2018)

Styremedlem:

Andreas Ølvestveit (ny i 2020)

Styremedlem:

Andrine Jensen Fossum (ny i 2020)

Styremedlem:

Jens Håkon Birkeland (ny i 2020)

1.varamedlem

Torgeir Timenes Bell (valgt i 2016)

2.varamedlem

Raymond Kirknes (valgt i 2018)

3.varamedlem

Astrid Wehn (valgt i 2018)

Valgkomite:
Leder: Lars Mariåsen (Akershus), tlf: 92635939, e-post: larsmariasen@gmail.com
Nestleder: Kristine Haugen (Trøndelag/Akershus), e-post: kristine.12@hotmail.com
Medlem: Eirik Førde (Sogn & Fjordane), e-post: eirik.forde@hotmail.com
Medlem: Siri Lunde Heggebø (Sogn & Fjordane/Akershus), e-post: siri.heggebo@gmail.com
Medlem: Nikolai Thorsen Lagesen (Nordland), e-post: nikol-l@online.no
1. varamedlem: Malene Silkebækken (Akershus), e-post: malenes95@gmail.com
2. varamedlem: Torbjørn Joa (Rogaland), e-post: torbjorn.joa@lyse.net
3. varamedlem: Sigrid Sløgedal Løvland (Vest-Agder), e-post: sigrid.lovland@gmail.com

Følgende er også med i sentralstyret, men oppnevnes separat:
Turi Elise Kaus, ansattes representant
Irene Panda, vararepresentant for de ansatte.

