
Klubboppfølgingskveld 5.november



Klubboppfølgingskveld 5.nov. 2020

• Arrangement 2021 – planer 

• Årsrapportering og årsmøte

• Valgkomiteen

• Vervekampanje november/desember

• Nytt 4H år



Arrangement 2021

Påmeldingsfrister
Klubbrådgiversamling 8.-10.januar - Sola - 1.12

Styrevervkurs Vikedal - nordfylket 13.februar 15.01

Orre - sørfylket, 20.februar 15.01

Årsmøtet Stavanger - 21.februar 15.01
– delegater fra hele fylket møtes

Storkurs Varhaug - dagskurs 20.og 21.mars 1.-15.02

Fylkesleir Sandnes/Sola - 25.-28.juni 3.-20.05



HJELP! Det er snart 1. desember
Alt om årsrapportering i medlemsregistret



Sjekkliste

❑ Har svart på alle spørsmål og lagt inn tal i årsmeldinga:
❑ Arrangement i klubben
❑ Amatørteater og underholdning
❑ Volleyballaktivitet
❑ Årsregnskap og årsplan
❑ Årsmelding i ord

❑ Alle vedlegg er lasta opp:
❑ Samandrag av rekneskapen for 2020 (signert av kasserar og revisor)
❑ Eventuell melding frå revisor 
❑ Årsplan 2021 (enkel plan for aktivitet i klubben 2021)

❑ Alle verv i klubbstyret er oppdatert

❑ Årsrapport er signert av nyvald styreleiar



Kor? 

• «Min side» (nytt i 2020)

eller

• medlemsregister (som
tidlegare)



Årsmelding

Fyll ut alle faner:

• Arrangement i klubben

• Amatørteater og underholdning

• Volleyballaktivitet

• Årsregnskap og årsplan

• Årsmelding i ord

PS! Det er lov å skrive 0 

Hugs å 

lagre!



Årsregnskap og 
årsplan

Viktig: Signaturen må være ordentleg

A) På gamlemåten: med penn

B) Digital signatur: lag pdf og legg inn 
signaturen din digital til dømes i Adobe 
pdf

eller mobilappen fill&sign

Hugs å 

lagre!



Oppdater alle verv i klubbstyret
1. Legg til eventuelle nye verv 

2. legg inn sluttdato på verva til dei som skal ut

Tips: 

• Dersom til dømes Per (sekretær i 2020) nå er valt til leiar, sett du sluttdato på vervet som sekretær og 
oppretter nytt verv som leiar. Då viser alle verva i historikken

• Dersom nokon er heilt nye i 4H, må desse først meldast inn som medlem. Dette gjer du på 4h.no

• Legg alltid inn årsmeldinga først. Dersom vervet blir avslutta, mister personen tilgangen i systemet



Årsrapport

Datoen for gjennomført årsmøte

Ny leiar stadfestar at klubben er 
ein demokratisk organisasjon



Årsmøte - gjennomføring

4H sine Ressurssider

https://4h.no/ressurssider/


Korona



5.november 
2020



Digitalt årsmøte – gjennomføring
Teams eller på Zoom

Votering

Ved digitalt årsmøte kan for eksempel mentimeter.com 

brukes for å stemme



Årsmøte før 1.desember



Valgkomité for fylkesstyret –

Gi forslag til kandidater

https://4h.no/aktuelt/leitar-etter-dei-beste-article40098-1026.html




Alle skal verve alle
• 2 plakater, 8 vervekort til alle medlemmer

• Vervepremie for 1 nytt medlem

• Superververpremie for 3+ nye medlemmer

• Beste verveklubb får 5 000 kr

• Beste vervefylke får 10 000 kr

Nye medlemmer i oktober/november

• Velkomstgave

• Kontingent gjelder ut 2020 og 2021



Vervingsmateriale på ressursider



Gi innspel til vervearbeidet



Nytt 4H år



Innmelding medlemmer



Utmelding medlemmer



Nye klubbrådgivere

Utmelding av klubbrådgivere:

gjøres i medlemsregisteret

eller send en melding til 4H kontoret



Nye prosjekter

Registrering digitale prosjekt

1. jan 2021 -28. feb 2021 

Oppdragsbanken åpen for alle

Mulig å bruke prosjektbøker 



Brukerundersøkelse digitale prosjekter

• Sendt til ca. 1000 medlemmer 
og klubbrådgivere

• Alle kan delta gjennom 4H.no 


