
Innkomne sak fra årsmøte i Dagali 4H 
 
 
                                                                                                                                  Dagali 21.12.2021 
 
 
Årsmøtet i Dagali 4H vedtok to forslag til saker for fylkesårsmøtet i Buskerud 4H, de er: 
 
1. Få tilbake prosjekthefter for aspiranter.  
Fordi det er lettere for aspirantene å jobbe med et hefte på egenhånd enn de nye digitale 
prosjektene. Det er også lettere å lære seg hvordan et prosjekt skal gjennomføres (fra avtale til 
rapport). En annen fordel er at man heller ikke er avhengige av å ha nettilgang eller PC. For 
klubbrådgiverne blir det også lettere å følge opp aspirantene sine prosjekter på 4H møter, hvis de har 
behov for hjelp. Mange liker 4H fordi det er praktisk. Ved å ha hefte man kan skrive og tegne i, går 
det mindre tid til å fullføre den skriftlige delen av prosjektet.  
 
2. Få tilbake de gamle 4H-leirbuksene  
De hadde bedre passform enn de nye og på de nye MÅ man ha på selene på for at buksa ikke skal 
dette ned. Fargen på de gamle var freshere og kvaliteten/stoffet på den nye kjennes mindre 
slitesterk ut. De gamle så generelt finere ut! 
 
Hilsen 
 
Styret i Dagali 4H, ved leder Ingvild Hansen Håvardsrud  
 
 
 
 

 
 
 
 
Fylkesstyret sin innstilling til årsmøte i 4H Buskerud 
 
1. Få tilbake prosjekthefter for aspiranter.  
4H Buskerud har undersøkt saken med 4H Norge og de bekrefter at de vil fortsette å trykke opp 
Aspirantheftet. Det sammen gjelder Fritt valg heftet for juniorer og seniorer. 
Fylkesstyret i 4H Buskerud vil oppfordre 4H Norge til å fortsette med å trykke opp disse to heftene i 
årene fremover  
 
2. Få tilbake de gamle 4H-leirbuksene  
4H Buskerud skiftet leverandør av bukser da det var vanskelig å få tak i bukser fra Russeservice, samt 
at deres bukser var smalere og ikke passet alle. Prisen på buksene gikk da ned med 400,-kr 
Fylkesstyret i 4H Buskerud anbefaler å fortsette med dagens 4H-bukser 
 


