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Årsmelding for 4H Rogaland 2021
4H Rogaland er et fylkeslag i 4H Norge. Fylkeslaget består av alle 4H-klubbene,
nemndene og 4H-gårdene i fylket.
Design: 4H Rogaland
Trykk: 4H Rogaland
Forsidefoto: Kollasj SIKT21 aktiviteter

Adresse:
4H Rogaland

Kontaktinformasjon:
E-post: rogaland@4h.no

Sandvikveien 21
4016 STAVANGER

www.4h.no/rogaland
www.facebook.com/4hrogaland
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Hilsen fra fylkesstyret

Et nytt 4H-år er forbi, og året har
inneholdt masse lokal aktivitet.
På grunn av pandemien har de
store arrangementene latt vente
på deg. En enorm innsats fra
klubbene rundt om i fylket er
likevel blitt lagt ned. Jeg vil
berømme alle for evnen dere har
vist til å tenke nytt og snu seg
rundt for å tilpasse nye
retningslinjer. Vi har brukt
mottoet vårt «å lære ved å gjøre»
flittig, nye arrangement er blitt til.
Selv om det har vært et
annerledes år er jeg sikker på at
vi har lært mye, og noe vil vi ta
med oss videre.
I løpet av dette 4H-året er det
gjennomført mange gode,
kreative og spennende 4Hprosjekter. Godt jobbet alle
sammen, og gratulerer til alle 79
som fikk plaketten i 2021!

Fylkesstyret gleder seg til vi kan
treffe dere igjen!
Tusen takk for innsatsen hver og
en av dere har gjort for 4H
Rogaland i løpet av 2021!

Med vennlig hilsen,
Mange har også i 2021 lagt ned
mye arbeid allerede for å få til
mange fine opplevelser for dere
alle i 2022. Vi satser på at vi igjen
skal få møtes mange igjen.

Mari Aksdal Hermansen
leder i 4H Rogaland
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Om 4H
4H Norge er en landsomfattande, ideell
barne- og ungdomsorganisasjon som er
livssynsnøytral og partipolitisk
uavhengig. 4H er unik som
medlemsstyrt organisasjon kor
medlemmane sjølv avgjere kva dei vil
utforske og tileigne seg kunnskap om.
4H har som formål å utvikle en aktiv og
samfunnsengasjert ungdom med
ansvarsfølelse og respekt for natur og
menneske og bruker mottoet «Å lære
ved å gjøre». 4H sine kjerneverdier kommer tilbake i 4H løftet: «vi lover å arbeide
mot det mål å bli en ungdom med klart hode, varmt hjerte, flinke hender og god
helse». 4H-programmet er delt i områda Natur, Kultur, Samfunn og Helse.
Oversikt under viser hvordan 4H Norge er bygd opp. 4H Rogaland er et av fylkesledda
i 4H Norge og består av alle 4H klubbene, 4H nemndene og 4H gårdene i fylket.

Fylkesårsmøtet er øverste styringsorgan, og blir arrangert innen utgangen av mars
hvert år. På årsmøtet blir det valgt et fylkesstyre. Styret skal fram til neste årsmøte ta
avgjørelser og behandle saker på vegne av alle 4H-medlemmer i fylket. Styret har
ansvaret for å følge det årsmøtet har vedtatt; budsjett, årsplan og handlingsplan med
mer.
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Arbeid i perioden
I dette kapittelet skal vi rapportere handlingsplanen for 2021 og 2022, vedtatt på
årsmøte i 2021. Handlingsplanen følger kalenderåret og er bygget på dette utsagn:
4H skal fra 2018 til 2024 bli større – smartere – synligere
4H Norge sitt landsmøte 2018
Som alle vet har 2021 fortsatt blitt preget av koronapandemien. Dette har også hatt
følger for handlingsplanen.

MÅL
Større

TILTAK

4H Rogaland Gjennomføre vervekampanjer i samarbeid med 4H Norge og
skal bli større klubbene. Vervemål: 1400, status 31.12.2021: 1293
med flere
medlemmer
Starte to nye klubber
og større
• Prosjekt Haugen 4H har hatt 9 møter i 2021 og er i ferd med
deltakelse på
formelt oppretting som 4H klubb i 2022
arrangement i
• Vi støtter noe engasjerte personer som arbeider med
hele landet.
gjenoppretting av 4H klubber på Karmøy og Randaberg
• Skape mer engasjement og aktivitet rundt 4H-gårdene Vi har
belyst 4H-gård som besøksmål for klubber
• Vi har kontakt med en gard på Karmøy som vurderer å bli 4H
gård
Større grad aktivisere seniormedlem
• Vi har arrangert STEM arrangement i lag med Vigre 4H og
RBU. Både Vigre 4H og RBU ønsker å fortsette med samarbeid
om seniorarrangement i 2022
Skape mer engasjement rundt digitale klubbkvelder på fylkesbasis
• Det har ikke vært digitale klubbkvelder i 2021

Smartere
4H Rogaland Opprette og bruke arbeidsgrupper for å avlaste styret.
skal jobbe
• Styret satser på å bruke arbeidsgrupper når det er
smartere
hensiktsmessig. Styret satt ned en arbeidsgruppe for å
digitalt og
utarbeide rulleringsplan for fylkesarrangement i 2021.
utvikle rutiner Holde minst en digital klubbrådgiverkveld i året
og maler som
• Vi har hatt 4 digitale klubboppfølgingskvelder for klubbrådgivere
gjør det
og klubbstyrene i 2021 og skal fortsette med disse
enklere å
Samarbeid med nærliggende organisasjoner
være
• Vi hadde samarbeid med RBU om seniorarrangement
medlem,
• Vi ønsker å jobbe mer målrettet mot samarbeid med andre
tillitsvalgt og
organisasjoner og 4H-venner
ansatt i 4H
Holde kurs i digitale prosjekter
• 4H Norge har nå en fast fagrådgiver for prosjektplattformen
som også holder digitale kurs og supportkvelder. Derfor er det
ikke lengre nødvendig at fylkesleddet legger til rette for det.

5

Opprettholde god kontakt med fadderklubber
• Styret har tatt kontakt med faddeklubbene med jevnt
mellomrom

Synligere
4H skal være
synligere i
mediebildet

•

Tydelig SoMe strategi Vi har 1636 følgere på Facebook.
630 følgere på Instagram per 20.12.2021

Profilere og få medieoppslag på arrangement
• Vi sender ut pressemeldinger i forkant av arrangementer og
viktige hendinger (som jubileumsklubber og plakettmottakere)
Nominere potensielle kandidater til æresdiplom
• Styret har ikke nominert en kandidat i 2021

Styret
I løpet av kalenderåret 2021 har styret hatt 8 styremøter og behandla totalt 84 saker. I
tillegg har styret vært representert på egne og andre sine arrangement/møter.
I arbeidsåret 2021 har disse hatt verv i 4H Rogaland:
VERV
Leder
Nestleder
styremedlem
styremedlem
styremedlem
Representant fra Raa
1 vara
2 vara
3 vara
Ordfører i årsmøtet
Varaordfører

NAVN
Mari Aksdal Hermansen
Iris Merete Natten Frydenlund
Kjell Arvid Søyland
Helle Skretting
Janette Øyen
Kim Nessa
Sigfrid Skogland Kristjansdottir
Tomine Ravnås
Janne Fagerland Sjursen
Kristin Søyland
Laila Vølstad Hognestad

MEDLEM
Skjalg 4H
Viking 4H
Sjøglimt 4H
Svala 4H
Fjellbygdå 4H
RAA
Fjordsol 4H
Bygda 4H
Hjelmen 4H
Svala 4H
Firkløveren 4H

Administrasjon
4H Rogaland tilhører kretsen Vest og her er Synnøve Jørgensen regionkoordinator. De
fire regionkoordinatorene er daglig leder med personalansvar for alle fylka som tilhører
kretsen.
4H-kontoret i Rogaland har i 2021 sett slik ut:
Organisasjonsrådgiver 70% fast stilling

Anne-Berit Ånestad Brovold

Organisasjonsrådgiver 80% fast stilling
Prosjektleder Haugen 4H 20%
Arbeidstrening 20%

Linda Liem
Hege Reime
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Aktivitet og arrangement 2021
Klubbrådgiversamling
I 2021 ble det ikkje arrangert en Klubbrådgiversamling grunna korona-situasjonen tidlig i
vinter.
Styrevervkurs
12.-13. februar 2021 ble det holdt digitalt styrevervskurs for alle klubbstyrene i
Rogaland. I år blei 5 forskjellige kurs tilbydd: Nyvalgt leder/nestleder, Kasserer,
Sekretær, Styremedlem og Frilufthelt. På fredagen ble det holdt en fellesdel for alle som
var påmeldt, på lørdagen blei det delt inn i de forskjellige kursa. Instruktørene satt på
4H-kontoret og åt lunsj sammen på lørdagen.
Storkurs/SIKT21
Siden det har vert ett år utenom det vanlige bestemte fylkesstyret tidlig i år å gjøre klar
en ordning for ett alternativt storkurs, i tilfelle det ikke var råd å arrangere som normalt.
Denne ble kallt SIKT21, eller Storkurs I KoronaTid 2021 og var en støtteordning som
gjorde at hver enkelt klubb kunne arrangere et eller flere kurs innad i klubben.
Støtteordningen ble fordelt likt mellom alle klubbene med 4.000 kr til hver klubb for
gjennomføring. I gjengjeld ble klubbene oppfordret til å sende inn bilder fra kurset, som
kunne brukes i synliggjøring av 4H. Mange klubber tok i bruk ordningen, og det ble
arrangert masse spennende «storkurs» rundt om i fylket.
Under åpen himmel, 4H-dagen
4. mai er den offisielle 4H-dagen. Flere klubber og nemnder markerte denne lokalt med
overnattingstur og delte bilder på facebook og instagram. Mange klubber fant gode
alternative løsninger på å sove ute sammen. Medlemmene sov på trampoliner, i
hengekøyer og telt, i hager og mark.
4H internasjonale utvekslingsprogram
I år har ingen reist verken ut eller inn av Norge på utveksling grunna Covid-19.
Instruktøropplæring: organisasjon og friluftsliv i regi av 4H Norge
Instruktøropplæringen har oppstart på høsten og avsluttes om våren.
Opplæringsmodellen har tre deler. Første del er en kurshelg, andre del er praksis på
styrevervkurs i eget fylker, mens siste del er igjen en kurshelg (landsdekkende). I 2021
deltok disse medlemmene digitalt fra 4H Rogaland:
2020/2021
Karine Berge, Alf Slettebø, Jørgen Tuen (Organisasjon)
2021/2022
Benjamin Hegelstad (Organisasjon)
Rogalandsgarden i Kamerun, Sambolabo
Utvalget består av medlemmer fra Rogaland Bygdekvinnelag, Rogaland Bondelag,
Samarbeidsrådet for landbruksorganisasjoner i Rogaland og 4H Rogaland. Iris M.
Natten Frydenlund har representert 4H i 2021. Prosjektet har blant annet bidratt til å
forbedre infrastrukturen med å bygge bruer, hvor påbegynte bruer nå er ferdig og blir
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opprettholdt, det er i løpet av 2021 bygd 1 bru og 1 brønn gjennom prosjektet, i tillegg
går det godt i sparegruppene. Det har vært litt mindre penger inn, dette kan godt
skyldes pandemien. Det har også blitt ansatt en dame i prosjektet i Kamerun. Turen
som pleier å være til Kamerun håper vi å få gjennomført november 2022.
Fylkesleir
Grunnet en uklar smittesituasjon så fylkesstyret på alternative muligheter for
arrangering av fylkesleir. Det ble da bestemt at for å få til aktivitet på en
smittevernholdig måte, ble SIKT21 heller holdt to ganger, slik at klubbene kunne få
støtte til å holde et mindre kurs, i stedet for at fylkesleir ble totalt avlyst. Også den andre
gangen var det mange klubber som deltok og holdt spennende og interessante kurs og
aktiviteter for medlemmene sine. Klubbene ble også oppfordret til å holde sin egen lille
fylkesleir innad i klubben, og mange sov ute eller hadde større uteaktiviteter.
Årets klubb 2021
Juryens begrunnelse: Klubben har hatt fokus på rekruttering og synliggjøring av klubben
i nærmiljøet, har vært aktiv med å opprettholde aktivitet i klubben og med å
gjennomføre aktiviteter som passer for alle. Fjordsol 4H deltar også aktivt på
arrangement i 4H Rogaland og 4H Norge.
4H Drømmedag
Hauk 4H var den klubben som hadde prosentvis flest landbruksrelaterte prosjekt i 2020,
der hele 39% av medlemmene valgte landbruks-prosjekt.
Nordisk-leir 2021 i Halland i Sverige 17.-24. juli
Nordisk-leir i år skulle ha blitt arrangert av Sverige, og holdt i Halland. Dette ble
dessverre avlyst på grunn av Covid-19.
Klubbesøk høstfest
I 2021 kom representanter for 4H Rogaland på høstfestbesøk til klubber som hadde
jubileum eller stilte som arrangør for et fylkesarrangement:
Dato
31.10
29.10
29.10
3.10
30.10
1.10
29.10
22.10
22.10
22.10
22.10
22.10
-

Klubb
Bygda 4H
Bygdevon 4H
Falken 4H
Fjellbygdå 4H
Freidig 4H
Sjøglimt 4H
Skjalg 4H
Solglimt 4H
Utstein 4H
Vibå 4H
Viking 4H
Vilje 4H
Ørnen 4H

Representant
Tomine Ravnås
ingen representant
Sigfrid Skogland Kristjansdottir
Jeanette Øyen
Sigfrid Skogland Kristjansdottir
Jeanette Øyen
Mari Aksdal Hermansen
Kjell Arvid Søyland
Mona Aksdal
Jeanette Øyen
Sigrid Skogland Kristjansdottir
Mina Aksdal Hermansen
ingen representant
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4H butikken
4H Rogaland har alltid med et utvalg 4H-effekter på våre arrangement for videresalg.
De fleste er effekter som er produsert av 4H Norge og finnes i deres nettbutikk.
Fylkesstyreopplæringen
Modul 1-4: Digitalt bare for styret i 4H Rogaland
Modul 4-7: Webinar for alle fylkesstyrene i landet
Modul 7-9: Opplæringshelg i samarbeid med 4H Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre
og Romsdal.
Årsmøte
Årsmøtet i 2021 blei på grunn av smittesituasjonen haldt digitalt over Teams og det blei
stemt ved hjelp av det digitale verktøyet GoPlenum. Fylkesstyret, kontoret, ordførar og
varaordførar samla seg på Scandic City i Stavanger for å lede årsmøtet samla, med
lettare for teknisk hjelp om det trengtes. 24 av 36 klubbar var påmeldte til årsmøte, og
det var 39 delegater til stede, samt 5 representanter fra fylkesstyret, til sammen 44
delegater hadde stemmerett.
I tillegg møtte:
Observatører uten stemmerett
Linda Liem - organisasjonsrådgiver i 4H Rogaland
Synnøve Jørgensen - regionkoordinator
Valgkomiteen v/ Mona Aksdal
Sentralstyret i 4H Norge v/Andrine Fossum

Informasjonsarbeidet
4H Rogalands informasjonskanaler i 2021 har vært medlemsbladet 4H Knask,
hjemmesiden 4h.no/rogaland, nyhetsbrevet Inform og sosiale medier.
Inform
Epost-brev som blir sendt til klubbstyrene, klubbrådgivere og nære samarbeidsparter. Vi
benytter mailchimp.com som verktøy.
4H Knask
Utgitt to ganger i løpet av 2021. Bladet ble sendt ut elektronisk til alle medlemmer.
Grafisk design er dette året utført ved hjelp av verktøyet Visme. Linda Liem har vært
ansvarlig redaktør.
4h.no/rogaland
Hjemmesidene er «navet» for informasjonsarbeidet vårt.
Sosiale medier
4H Rogaland bruker Facebook og Instagram som viktige verktøy. Antall likes og følgere
har økt i 2021 for begge kanaler.
Facebook likes:
Nov. 2016 Des. 2017
1221
1376

Des. 2018
1429

Des. 2019
1565

Des. 2020
1615

Des. 2021
1638
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Instagram følgere:
Des. 2018
Des. 2019
375
585

Des. 2020
617

Des. 2021
631

Medlemmer og lag
I 2021 fikk 79 medlemmer plaketten i Rogaland. I alt 28 klubber i Rogaland delte ut
plakett til egne medlemmer.

Medlemstall (betalt kontingent) i 4H Rogaland de siste årene
Medlemstype

31.12.2021*

31.12.2020

31.12.2019

25.10.2018

31.12.2017

31.12.2016

Hovud

910

868

879

906

901

884

Søsken

295

364

372

378

411

394

Alumn

35

45

34

39

49

46

Kløver

30

42

24

22

18

16

Støttemedlem

23

23

36

35

36

32

1293

1342

1345

1380

1415

1372

Totalt

*Disse tallene er foreløpige tall som er ikke enda revisorgodkjent

4H Rogaland har ingen andre typer medlemmer (arrangementsmedlem, IFYE og
direkte).
4H-gårder (blir godkjent for 5 år om gangen)
Vitengarden på Kvia er godkjent 4H-gard.

Klubber
Det er ikke startet nye klubbar i løpet av året, men 3 klubber er under oppretting. En
klubb er nedlagt. Totalt er det nå 34 klubber i fylket, inkludert Rogaland Aktive
Alumnklubb (RAA).
Glimt fra arbeidet i klubbene (stikkord fra årsmelding for 2021):
Året har igjen vore preget av korona som betydde at klubbene kunne ikke gjennomføre
alt som var planlagt. Til tross for nasjonale og lokale koronatiltak har de aller fleste
klubbene gjennomført noen klubbmøter. Populære aktiviteter som ble gjennomført var
vinteraktiviteter som grøt- og julemøter, aking, skøyting og skiturer, sommeraktiviteter
som bading, kanopadling og fisking, volleyball, bowling og paintball, natursti, topp- og
strandturer og matlaging ute.
Flere klubber arrangerte klubbkursdagene som alternativ for storkurset, som kunne vi
ikke gjennomføre, med støtte gjennom SIKT21 ordningen.
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Vi trekker ut noen av aktivitetene som ble gjennomførte og som skilte seg ut i
årsmeldingene:
• Bjoa 4H laga en påskerebus med poster rundt Bjoavatnet når det ikke var mulig å ha
fysiske medlemsmøter.
• Jerv 4H skal lage klubbgensere og hadde en tegnekonkurranse om logoideen.
• Frøy 4H samla medlemme sine virtuelt på spillekveld hvor de enten kunne spille
Among Us eller samle rundt brettspill hjemme. Fjellbygdå 4H arrangerte LAN møte
for alle gamers og Skjalg 4H hadde en Gaming Night.
• Fjordsol 4H arrangerte sommerskole. Det same gjorde Freidig 4H i lag med
speideren.
• Fram 4H hadde møte på krydderhagen der alle fikk lage kryddersmør. Frisko 4H
hadde en «Mat på takke» kveld i lag med Erfjord Bygdekvinnelaget. Skjold 4H
hadde kokkekampen.

4H-nemndene
En 4H-nemnd er sammensatt av flere klubber i samme kommune eller klubber i
nabokommunene. De samarbeider om ulike fellesaktiviteter som for eksempel turer,
karneval, aspirantleir, volleyballturnering og felles transport til fylkesarrangement. I 2021
har nemndene vært fordelt slik:
Indre-Sør
Skogstjerna 4H, Ualand
Bjerkerota 4H, Bjerkreim
Firkløveren 4H, Gjesdal
Vindafjord (slås sammen med 4H
nemnd i Tysvær)
Bjoa 4H, Ølen
Skjold 4H, Skjold
Freidig 4H, Vats
Solstråle 4H, Sandeid
Falken 4H, Vikedal
Hauk 4H, Imsland
Hå
Sjøglimt 4H, Brusand
Solglimt 4H, Vigrestad
Svala 4H, Varhaug
Vigre 4H, Vigre
Suldal
Bygdevon 4H, Sand
Snøklokka 4H, Suldalsosen
Fjellbjørka 4H, Nesflaten
Ørnen 4H, Jelsa (slatt sammen med
Frisko 4H i 2021 og lagt ned)
Vannlilja 4H, Vanvik
Frisko 4H, Erfjord (slatt sammen med
Ørnen 4H)

Klepp / Time
Sjøsprøyt 4H, Orre
Fram 4H, Horpestad
Soldogg 4H, Bore
Frøy 4H, Kverneland
Vibå 4H, Time
Tysvær (slås samen med 4H nemnd i
Vindafjord)
Vilje 4H, Tysværvåg
Fjordsol 4H, Nedstrand
Sandnes / Sola
Skjalg 4H, Sola
Viking 4H, Malmheim
Fjellbygdå 4H, Sviland
Hjelmeland / Strand
Hjelmen 4H, Hjelmeland
Jerv 4H, Årdal
Bygda 4H, Bjørheimsbygd
(nemnda er lagt på is, men klubbane
samarbeider etter behov)
Klubbar uten nemnd:
Utstein 4H, Mosterøy
Terna 4H, Sjernarøy
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Glimt fra arbeidet i 4H-nemndene (stikkord årsmelding for 2021):
Året har vert preget av smittesituasjonen i forhold til Covid-19 og mange aktiviteter
måtte dessverre avlyses, men noen aktivitetar ble heldigvis gjennomført.
Klepp/Time: Arrangør av styrevervkurs, som dessverre ble avlyst. Nemnda hadde også
planlagd ei nemndsamling i Vikhola med vollyball og grilling i juni, som dessverre ble
avlyst pga koronasituasjonen. Nemnda skal arrangere styrevervkurs i 2022.
Hå: : Nemnda skulle arrangere storkurs i mars, som ble avlyst. Aspirantleiren blir også
avlyst. Under Åpen Himmel overnatting blir gjennomført klubbvis. Eit felles
paintballmøte med alle klubbene ble gjennomført i august og i september fikk nemnda til
eit felles klubbmøte på Vitengarden, Jærmuseet for alle klubbane i Hå.
Suldal: Var med som arrangør på fellesaktivitet i Suldal kommune. Snøklokka 4H
arrangerte «Sommaravslutning på Gullingen» i staden for kosekveld dette året.
Fjellbjørka 4H skulle arrangert aspirantleiren 2021 men avlyste grunna
koronasituasjonen etter sommaren.
Indre Sør: Hadde aspirantleiren 27.-29. august ved Kyllingstad forsamlingshus.
Vindafjord/Tysvær: Alle klubbene i Vindafjord hadde plakettmottakere dette året!
Vindafjord og Tysvær nemndene har vedtatt at nemndene slår seg samen i 2021, dvs at
4H nemnd i Tysvær legges ned og blir overført til 4H nemnd i Vindafjord.

Samarbeidspartnere
I løpet av året som har gått har 4H Rogaland i tillegg til 4H-klubber i og utenfor fylket,
også samarbeida med flere andre aktører.
Kvia 4H gard, Vitengarden: 4H Rogaland har i mange år hatt eit godt samarbeid med
4H-gården i fylket.
Bygdekvinnelaget og Rogaland Bondelag: Fellesprosjekt: Rogalandsgarden i
Kamerun.
Felleskjøpet Rogaland Agder: Lokal sponsoravtale
Stangeland Maskin: Lokal sponsoravtale
Studieforbundet natur og miljø: Studiemidler
Norsk Landbrukssamvirke: 4H Norge får flere millioner kroner av Norsk Landbrukssamvirke til drift av organisasjonen. Halvparten av disse midlene går til drift av fylka.
Nortura: Nortura sponser med produkt i tillegg til pengestøtta gjennom Norsk
landbrukssamvirke.
TINE: Tine sponser med produkt i tillegg til pengestøtta gjennom Norsk
landbrukssamvirke.
Landkreditt Bank og Gjensidige: Lignende avtale som med Norsk
Landbrukssamvirke.
Gartnerhallen: 4H Norge har sentral avtale.
Suldalsbussen: Ingen fast avtale, men ein svært god samarbeidspart som gir oss gode
prisar og service.
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Representasjon
(møter/arrangement som 4H Rogaland ikke arrangerer)

Dato
11.mars

Møte/arrangement

1.-3. oktober

Fylkesstyreopplæringen i Vest

6. oktober

Naturen som inkluderingsarena Rogaland Turistforening
Landsstyremøte i 4H Norge

22.-24.
oktober
27. oktober
4. november

Årsmøte Studieforbundet Natur og
Miljø

Rogaland fylkeskommune Tilskuddsordninger
Møte med Kvia 4H-gard,
Vitengarden

Namn
Anne-Berit Ånestad Brovold
Mari Aksdal Hermansen
Sigfrid Skogland Kristjansdottir
Anne-Berit Ånestad Brovold
Hege Reime
Mari Aksdal Hermansen
Linda Liem
Anne-Berit Ånestad Brovold

