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TIL          Dato 11.02.22 

Fylkesstyret i 4H Telemark 
Alumnklubben Telealumn 
Kløvermedlemmer 
Arrangementsmedlemmer 
Århus 4H Gård  
Medlemsorganisasjonene 
4H Norge 
 
 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I 4H TELEMARK 2022 
 

4H Telemark innkaller til fylkesårsmøtet:  
Dag: Søndag 27. mars  
Tid: Kl. 11.00 – 15.00  
Sted: Søve vgs, Ulefoss 
 
 

INNKALLING TIL ÅRSMØTET I 4H TELEMARK  
Det innkalles med dette til fylkesårsmøte: 
 
Fylkesårsmøtet er 4H Norges høyeste organ på fylkesplan. De som skal møte  
i fylkesårsmøte er: 

• 2 representanter (betalende medlemmer) fra hver klubb - valgt på klubbens årsmøte 

• 2 representanter fra alumnklubben Telealumn 

• Fylkesstyrets medlemmer 

• 1 representant for de fra de fremmøtte arrangementsmedlemmene  

• 1 representant for de fremmøtte kløvermedlemmene 

• 1 representant for de fremmøtte 4H-gårdene 

• Representanter fra hver av 4Hs medlemsorganisasjoner (observatørstatus) 
 
Årsmøtet gir alle som er med i 4H en mulighet til å være med og bestemme. Det er derfor 
viktig at din klubb/organisasjon møter på årsmøtet.  
 

Påmelding i medlemsregisteret innen 9. mars 2022 
 
 
VEL MØTT!  
 
 
 
Beste hilsen fra 4H Telemark  
 
Tone Susanne Kvasjord    Helge Nærum  

Ordfører     Leder i fylkesstyret 
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Årsmøte i 4H Telemark 

27. mars 2022 
 

Sakliste:  

 

Sak 1.   OPPROP  
  
Sak 2.  GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE  
  
Sak 3.  VALG AV REFERENT   
  
Sak 4.   VALG AV TO REPRESENTANTER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN, TO 

REPRESENTANTER TIL TELLEKORPS. 
  

Sak 5.  FYLKESSTYRETS ÅRSMELDING 2021 
  
Sak 6.  REVIDERT REGNSKAP FOR 2021 
  
Sak 7.  REVIDERT ÅRSPLAN 2022 
  
Sak 8.  ÅRSPLAN 2023 
 

Sak 9.  REVIDERT BUDSJETT 2022 
 

Sak 10. BUDSJETT 2023 
  

Sak 11. GENERALDEBATT 

• Hva ønsker du av aktivitet fremover? 

Etter en tid med nedstigning og mindre sosial kontakt så ønsker 4H å bidra til å skape 
møteplasser for medlemmene våre. Hva ønsker du 4H Telemark skal gjøre, arrangere og jobbe, 
med fremover? Er det på tide å bytte ut noen av aktivitetene på årsplanen med nye konsept? Er 
det ønske om møteplasser i ukedagene? Er det behov for aldersdelt aktivitet?  
Dette er muligheten deres klubb har til å påvirke aktiviteten og fokuset til 4H Telemark fremover. 
Gå på talerstolen og fortell hva medlemmene i din klubb ønsker seg! 
 

Sak 12. VEDTEKSTENDRING 
  
Sak 13. VALG  

  

 

 



 

 

 

Årsmøtet i 4H Telemark  

  

Sak nr. 05/22 
Fylkesstyrets årsmelding 2021 
 

 
 

 

Årsmelding blir sendt ut med resten av sakspapirene senest 2 uker før årsmøtet. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Årsmøtet i 4H Telemark   

  

Sak nr. 06/22 
Revidert regnskap for 4H Telemark 2021 
 

 
 

 

Regnskap og revisjonsberetning blir lagt frem så snart det er tilbake fra revisor 
på fylkets hjemmeside under arrangementet årsmøtet senest 2 uker før årsmøtet 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Årsmøtet i 4H Telemark   

  

Sak nr. 07/22 
Revidert årsplan for 4H Telemark 2022 
 

 

4H TELEMARK ÅRSPLAN 2022 
DATO AKTIVITET Ansvar Frist påmelding 

JANUAR     

14-16 Senior- og alumnhelg på Gaustablikk Telealumn/  
4H Telemark 

 

FEBRUAR     

4.-6. Styrevervkurs     

    

MARS      

27. mars Årsmøte i 4H Telemark   

25 - 27 Temakurs, Søve /Styrevervskurs?    

APRIL      

22-23 Dyrekurs for aspirantene, en dag   1. april 

MAI      

4 4H dagen. Under åpen himmel (7. mai er lørdag)    

JUNI      

22. – 26. Fylkesleir, Dalheim, Undrumsdal i Vestfold   01.mai 

JULI      

30.7-6.8 Landsleir Breim, Sogn og Fjordane    01.mai 

AUGUST    

 Åpen gård, 4H deltar sammen m/bondelaga   Klubbene 

19 -21 Aspirantleir     

SEPTEMBER      

9.-11. Dyrsku’n i Seljord, støylshjørne   25.aug 

 Gøy på landet/åpen gård på Århus 4H gård    

OKTOBER      

 Høstfester i klubbene    

    

NOVEMBER    

 Distriktsmøter/ klubbrådgiversamling på teams    

 Årsmøter i klubbene    



 

 

19 Plakettfest    

25 - 26 Kløver og aspirantsamling på Notodden   

DESEMBER      

HUSK; alle høstfester skal være arrangert før 1. november og alle årsmøter før 1. desember! 

Med forbehold om endringer. 

 

 

 

Fylkesstyrets forslag til vedtak: 
Det fremlagte årsplan for 4H Telemark for 2022 vedtas 

 

 

 

 



 

 

Årsmøtet i 4H Telemark   

  

Sak nr. 08/22 
Årsplan for 4H Telemark 2023 
 

4H TELEMARK ÅRSPLAN 2023 
DATO AKTIVITET Ansvar Frist påmelding 

JANUAR     

6-8 Senior- og alumnhelg på Gaustablikk Telealumn/  
4H Telemark 

 

FEBRUAR     

3-5 Styrevervkurs     

    

MARS      

 Årsmøte i 4H Telemark   

24-26 Temakurs   

APRIL      

21-22 Dyrekurs for aspirantene   1. april 

MAI      

4 4H dagen. Under åpen himmel    

JUNI      

28. – 02 Fylkesleir i Telemark   01.mai 

JULI      

 Nordisk 4H leir   01.mai 

AUGUST    

 Åpen gård, 4H deltar sammen m/bondelaga   Klubbene 

18-20/ 
25-27 

Aspirantleir     

SEPTEMBER      

8.-10. Dyrsku’n i Seljord, Sterke Nils tunet   25.aug 

30 Gøy på landet/åpen gård på Århus 4H gård    

OKTOBER      

 Høstfester i klubbene    

    

NOVEMBER    

 Distriktsmøter/ klubbrådgiversamling på teams    

 Årsmøter i klubbene    



 

 

18 Plakettfest    

25 - 26 Kløver og aspirantsamling på Notodden   

DESEMBER      

HUSK; alle høstfester skal være arrangert før 1. november og alle årsmøter før 24. november! 

Med forbehold om endringer. 

Fylkesstyrets forslag til vedtak: 
Det fremlagte årsplan for 4H Telemark for 2023 vedtas 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Årsmøtet i 4H Telemark 

  

Sak nr. 09 og 10 /22 
Revidert budsjett for 4H Telemark 2022 / Budsjett 2023 
 

 
 

 

Revidert budsjett for 4H Telemark 2022 og budsjett 2023 legges ut fylkeshjemmeside 
sammen med regnskapet når det er ferdig revidert 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Årsmøtet i 4H Telemark  

  

Sak nr. 11/22 
Generaldebatt 
 

 
 

 

 

 

• Hva ønsker du av aktivitet fremover? 

Etter en tid med nedstigning og mindre sosial kontakt så ønsker 4H å bidra til å skape 
møteplasser for medlemmene våre. Hva ønsker du 4H Telemark skal gjøre, arrangere 
og jobbe, med fremover? Er det på tide å bytte ut noen av aktivitetene på årsplanen 
med nye konsept? Er det ønske om møteplasser i ukedagene? Er det behov for 
aldersdelt aktivitet?  
Dette er muligheten deres klubb har til å påvirke aktiviteten og fokuset til 4H 
Telemark fremover. 
Gå på talerstolen og fortell hva medlemmene i din klubb ønsker seg! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Årsmøtet i 4H Telemark   

  

Sak nr. 12/22 
Vedtektsendring  
 

 
 

Vedtekter for 4H Telemark 

Normalvedtekter for fylkesledd av 4H Norge sist revidert av landsstyret 24. oktober 2021.  

Sist vedtatt av 4H Telemark sitt årsmøte 17.03. 2022.  

 

§ 1.  Navn 

1. 4H Telemark er navnet på organisasjonen 4H Norges fylkesledd. 

 

§ 2.  Fylkesårsmøte 

1. 4H-Fylkesårsmøtet er øverste myndighet i 4H-fylket. Fylkesårsmøtet har et 

overordnet ansvar i organisatoriske og økonomiske spørsmål for 4H-arbeidet 

i fylket. 

 

2. Fylkesårsmøtet er sammensatt av: 

 
a) To (2) representanter valg av klubben blant tellende medlemmer pr 31.12.  
b) Fylkesstyrets medlemmer. 

c) To (2) representanter for 4H-alumnene i fylket, valgt på alumnklubbens 

årsmøte. 

d) En (1) representant for de frammøtte arrangementsmedlemmene. 

Denne velges av og blant de frammøtte arrangementsmedlemmene under 

konstitueringen av fylkesårsmøtet. 

e) En (1) representant for de frammøtte kløvermedlemmene.  

Denne velges av og blant de frammøtte kløvermedlemmene under 

konstituering av fylkesårsmøtet. 

f) En (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. 

g) En (1) representant fra fylkesleddet til hver av medlemsorganisasjonene i 

4H Norge. Disse møter uten stemmerett.  

h) Fylkesstyret kan invitere observatører med tale- og forslagsrett til 

fylkesårsmøtet. 

i) Fylkesstyret kan invitere gjester uten tale- og forslagsrett til fylkesårsmøtet  

 



 

 

3. Ordinært fylkesårsmøte holdes hvert år innen utgangen av mars. Nærmere tid 

og sted fastsettes av fylkesstyret i samråd med ordføreren i fylkesårsmøtet 

og kunngjøres åtte (8) uker før fylkesårsmøtet avholdes. 

 

4. Fylkesårsmøtet skal offentliggjøres for arrangementsmedlemmer og 

kløvermedlemmer ved at sakspapirene legges ut på hjemmesiden til 4H 

Telemark. 

 

5. Fylkesårsmøtet blir sammenkalt og ledet av ordføreren. Innkalling med 

saksliste og saksdokumenter til sakene som skal behandles (se §2. punkt 

10.) skal sendes ut sammen med fylkesstyrets innstilling tre (3) uker før 

årsmøtet avholdes. 

 

6. Rett til å fremme saker til fylkesårsmøtet har 4H-klubbene, 4H-fylkesstyret, 

medlemmer i sentralstyret i 4H Norge, medlemsorganisasjonene og de valgte 

årsmøterepresentantene. For forslag til vedtektsendringer gjelder § 4. 

 

7. Fylkesårsmøtet kan gjøre gyldige vedtak når minst 1/3 av de 

stemmeberettigede årsmøterepresentantene fra 4H-klubbene er til stede. 

Dersom fylkesårsmøtet ikke har mer enn 1/3 av de stemmeberettigede til 

stede må årsmøtets vedtak godkjennes av sentralstyret for å være gyldige.  

 

8. Vedtak i fylkesårsmøtet fattes med alminnelig flertall (mer enn 50 % av de 

avgitte stemmene) når ikke annet er nevnt i vedtektene. Blanke stemmer 

regnes som gyldige stemmer.  

 

9. Fylkesårsmøtet skal åpnes med 4H-løftet jfr. § 2 vedtekter for 4H Norge. 

 

10. Ordinært fylkesårsmøte skal behandle: 

 

Konstituering av fylkesårsmøte: 

a. Godkjenning av innkalling og saksliste. 

b. Valg av referent til å føre protokollen. 

c. Valg av to (2) representanter til å underskrive protokollen sammen med 

ordføreren. 

d. Godkjenning av forretningsorden. 

 

Saker: 

e. Årsmelding fra fylkesstyret. 

f. Regnskap og revisjonsberetning. 

g. Innkomne saker. Slike saker skal være kommet til fylkesstyret senest 

seks (6) uker før årsmøtet. 

h. Generaldebatt. 

i. Årsplan. 

j. Budsjett. 

k. Eventuelle vedtektsendringer 



 

 

l. Tilsetting av revisor. 

 

Valg av: 

m. Ordfører og varaordfører for fylkesårsmøtet. Funksjonstid ett (1) år. 

n. Medlemmer til fylkesstyret: 

i. Leder for fylkesstyret velges først med funksjonstid ett (1) år. 

ii. Fire (4) styremedlemmene velges for funksjonstid to (2) år slik at 

to (2) og to (2) er på valg annet hvert år. 

iii. Dersom den som er oppnevnt blir valgt som leder velges ett (1) 

ekstra styremedlem med funksjonstid ett (1) år. 

o. Tre (3) varamedlemmer til fylkesstyret i rekkefølge. Funksjonstid ett (1) 

år. 

p. Representant(er) med vararepresentant(er) til landsmøte for 4H Norge 

q. Valgkomité på tre (3) medlemmer med funksjonstid to (2) år, slik at en 

(1) og to (2) er på valg annet hvert år.. 

r. Tre (3) varamedlemmer til valgkomiteen med funksjonstid ett (1) år 

 

11. Alle valg foretas blant 4Hs medlemmer. Minst ett av representantene må være 

i plakettløpet. 

 

12. Medlemmene i fylkesstyret har ikke stemmerett ved behandling av årsmelding 

og regnskap. 

 

13. Det skal være skriftlig valg på leder og styremedlemmer. Blanke stemmer 

regnes som gyldige stemmer. Ved personvalg utenom leder og 

styremedlemmer, skal det være skriftlig valg dersom det foreligger forslag på 

mer enn en kandidat.  

 

14. Det skal føres protokoll fra fylkesårsmøtet. 

 

15. Ekstraordinært fylkesårsmøte holdes når fylkesstyret eller minst 1/3 av 

årsmøte-representantene forlanger det. Bare de sakene som er nevnt i 

innkallingen kan behandles. Innkalling og tidsfrister er som for ordinært 

fylkesårsmøte. 

 

16. Reise- og oppholdsutgifter for representantene til fylkesårsmøtet dekkes av 

den de representerer. 

 

 

§ 3.  Fylkesstyret 

1. Fylkesstyret har minst fem (5) medlemmer: Leder, nestleder og minst tre (3) 

styremedlemmer valgt av fylkesårsmøtet blant 4Hs medlemmer. 

 

2. Fylkesstyret velger selv sin nestleder. Funksjonstid ett (1) år. 

 



 

 

3. Fylkesstyret har i tillegg tre (3) varamedlemmer i rekkefølge. 

 

4. Alumnklubben i fylket skal få tilbud om å møte i fylkesstyre med en (1) 

representant uten stemmerett. 

 

5. En (1) representant fra relevant samarbeidsmiljø kan få tilbud om å møte på 

fylkesstyremøtene uten stemmerett.  

 

6. Ordføreren i fylkesårsmøtet kan delta på fylkesstyremøtene uten stemmerett. 

 

7. For gyldig vedtak i fylkesstyret kreves det at minst tre (3) medlemmer har 

stemt for forslaget. 

 

8. Fylkesstyret skal:  

a. Være styringsorgan for 4Harbeidet i fylket i samsvar med 4H Norges 

vedtekter, og vedtak fattet av landsmøte for 4H Norge, fylkesårsmøtet, 

landsstyret og sentralstyret.  

b. Ha ansvar i organisatoriske og økonomiske saker for 4H i fylket 

c. Legge hovedvekt på behandling av prinsipielt viktige saker som gjelder 

utvikling av 4H 4H-fylket. 

d. Forvalte 4H-fylket sin økonomi og eiendeler. 

e. Sørge for at 4Hklubbene, 4H-gårdene / 4H-setrene, medlemmene og 

klubbrådgiverne får best mulig støtte og rådgivning i sitt 4Harbeid 

f. Være ankeinstans for saker avgjort av klubbene 

g. Vedta regler for reiseutjamning for klubbenes representanter til 

fylkesårsmøtene. 

h. Arbeide med andre aktuelle oppgaver for 4H-arbeidet i fylket. 

i. Fylkesstyret kan oppnevne utredningsutvalg for spesielle saker. 

 

9. Fylkesstyrets leder eller nestleder, og den med daglig lederansvaret av 

ansatte, tildeles prokura. 

 

10. Det skal føres protokoll fra alle fylkesstyremøtene.  

 

 

§ 4.  Vedtektsendring 

1. Fylkesårsmøtet vedtar selv sine vedtekter etter mønster av normalvedtekter 

for fylkesledd av 4H Norge. Vedtektene, og eventuelle endringer av disse, 

skal godkjennes av sentralstyret før de er gyldige.  

 

2. Forslag til endringer av vedtektene for 4H-arbeidet i fylket, kan legges fram av 

fylkesstyret eller minst fem (5) medlemmer av fylkesårsmøtet. Slikt forslag 

må være kommet til fylkesstyret minst seks (6) uker før det fylkesårsmøtet 

som skal behandle saken.  



 

 

 

3. Vedtektsendring krever at minst 2/3 av de frammøtte årsmøte-representantene 

stemmer for. 

 

§ 5.  Oppløsning 

1. Fylkesårsmøtet kan ikke vedta å oppløse 4H-arbeidet i fylket. Fylkesårsmøtet 

kan etter vedtak med 3/4 flertall blant de frammøtte årsmøterepresentantene 

i to (2) ordinære fylkesårsmøter på rad, be landsstyret om midlertidig å legge 

ned virksomheten i fylket. 

 

 

§ 6. 4H Telemark sine særlige bestemmelser 

Alumnklubben i fylket møter i fylkesstyre med en (1) representant med stemmerett.  

 

 

§ 7.  Ikrafttreden 

Vedtektene er fastsatt på fylkesårsmøte den   ............................ (dato) 

Godkjent av sentralstyret i 4H Norge den   ............................ (dato) 

Gjort gjeldende med virkning fra den   ............................ (dato). 

 

 

 

 

 

Fylkesstyrets forslag til vedtak: 
Det fremlagte vedtektene for 4H Telemark vedtas 
 

 

 



 

 

Årsmøtet i 4H Telemark  

  

Sak nr. 13/22 
Valg 
 

 
 

Leder  Helge Nærum OK 

Styremedlem  Laila Glittenberg Moen 2 år 

Styremedlem  Rannei Solbjør Nordstoga 2 år 
Styremedlem  Herbjørn Håvardsrud Ikke på valg 

Styremedlem Hilde Selstø Ikke på valg 
vara 1. Olav Øystein Bjørnerud 1 år 

vara 2. Herdis Gautefall 1 år 
vara 3. Gunnhild Teigland Kleivi 1 år 

Ordfører  Tone Susanne Kvasjord 1 år 

Vara ordfører     
Alumnrepresentant  Ola Kråketo  
Valgkomite  Ingebjørg Drivarbekk Ikke på valg 
Valgkomite Thomas Vinnes For 2 år 

Valgkomite Wenche Børresen Lund For 3 år 

Revisor   
 

2 representanter til å 

delta på 4H Norge sitt 

Landsmøte juli 2022 

Fylkesstyrets forslag: 

Fylkesstyret får fullmakt til å finne 

kandidater til Landsmøtet 2022 

 

 


