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Til 4H-klubbene, alumnklubben, kløvermedlemmer, arrangementsmedlemmer,  

4H-gårder, medlemsorganisasjonene, samarbeidspartnere, 4H Norge og  

fylkesstyret i 4H Buskerud 

       

  

INNKALLING TIL ÅRSMØTET I 4H BUSKERUD  
 

Det innkalles med dette til fylkesårsmøte: 

SØNDAG 27.mars 2022, kl.12.00 på Torpo Skule 

 
Fylkesårsmøtet er 4H Norges høyeste organ på fylkesplan. De som skal møte  

i fylkesårsmøte er:  
 

* 2 representanter (helst ett medlem og en klubbrådgiver) fra hver klubb - valgt 

på klubbens årsmøte 

    * 2 representanter fra alumnklubben BASE  

    * 1 representant for de frammøtte arrangementsmedlemmene. Denne 
representanten velges av og blant de frammøtte arrangementsmedlemmene 
under konstitueringen av fylkesårsmøtet. 

    * 1 representant for de frammøtte kløvermedlemmene. Denne velges av og 
blant de frammøtte kløvermedlemmene under konstituering av fylkesårsmøtet. 

    *     1 representant for de fremmøtte 4H-gårdene / 4H-setrene. Denne velges 
av og blant de fremmøtte fra 4H-gårdene / 4H-setrene under konstituering av 
fylkesårsmøtet. 

    *     1 representant fra fylkesleddet til hver av medlemsorganisasjonene i 4H 
Norge. Disse møter uten stemmerett. I tillegg til de organisasjonene som er 
tilsluttet 4H Norge sentralt, kan fylkesårsmøtet etter innvotering knytte til seg 
andre organisasjoner, grupper og institusjoner som er av særlig interesse for 
4H-arbeidet i fylket. 

    * Fylkesstyrets medlemmer 

 

   

Årsmøtet gir alle som er med i 4H en mulighet til å være med på å stake ut videre 

kurs for 4H i fylket. Det er derfor viktig at din klubb/organisasjon møter på årsmøtet.  

 

Vedlagt finner dere sakslisten for årsmøtet. 

 
 

Lars Aamodt       

Ordfører i årsmøtet 
4H Buskerud 
 



 

 

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTET I 4H BUSKERUD 2022 
 

Sak 1  Åpning og opprop 
 
Sak 2  Godkjenning av innkalling og saksliste  
 
Sak 3  Valg av to representanter til å underskrive protokollen  
 
Sak 4  Valg av møtereferent 
 
Sak 5  Årsmelding for 4H Buskerud 2021 
 
Sak 6  Revidert regnskap for 4H Buskerud 2021 
 
Sak 7  Innkomne saker 
 
Sak 8  Generaldebatt 

• Hva skal 4H Buskerud jobbe med i 2022-2023? 

• Ris og ros 
 

 
 
PAUSE med middag 
 
 

 
Sak 9    Revidert årsplan for 2022 
 
Sak 10  Årsplan for 2023, 2024  
  
Sak 11  Nye Vedtekter for 4H Buskerud 
 
Sak 12  Revidert budsjett for 2022 
 
Sak 13  Budsjett for 2023 
 
Sak 14  Valg 
 
 
 AVSLUTNING 
 


