Endringene i vedtektene for
4H Akershus og Oslo
Her er en oversikt over hvilke vedtekter som endres hvis årsmøtet godkjenner
vedtektsendringene.
Generelt sett er vedtektene endret i strukturen de er satt opp. Vedtektene er nå satt
opp i paragrafer (§), ledd, bokstaver og punktum. Gamle vedtekter er satt opp i
paragrafer (§), bokstav og punktum. Den nye strukturen i vedtektene gjør det lettere
å kunne referere til enkeltvedtekter.

Slik er vedtekten nå (gammel)

Forslag at vedtekten endres til dette (ny)

§ 2, ledd B

§ 2 ledd 3

Fylkesårsmøtet skal avholdes innen Fylkesårsmøtet skal avholdes innen
utgangen av mai

utgangen av mars

Innkalling med saksliste skal

… kunngjøres åtte (8) uker før

sendes ut minst seks (6) uker før

fylkesårsmøtet avholdes.

møtet. Saksdokumenter som

Innkalling med saksliste og saksdokumenter

overordnede planer,

til sakene som skal behandles (se §2. punkt

vedtektsendring, og evt. andre

10.) skal sendes ut sammen med

prinsipielle saker skal sendes ut

fylkesstyrets innstilling tre (3) uker før

sammen med fylkesstyrets

årsmøtet avholdes.

innstilling samtidig med
innkallingen. Valgkomiteens
innstilling og andre saksdokumenter
skal sendes ut minst to (2) uker før
møtet
Innkommende saker:

Minst 6 uker før årsmøtet

1. januar
Lagt til i § 2 ledd 6:
Medlemmer i sentralstyret i 4H Norge har
rett til å fremme forslag til fylkesårsmøtet.

Vedtak i fylkesårsmøtet fattes med

Vedtak i fylkesårsmøtet fattes med

absolutt flertall når ikke annet er

alminnelig flertall (mer enn 50 % av de

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

vedtektene. Blanke stemmer regnes som
gyldige stemmer.
Lagt til som et ledd i § 2: Fylkesårsmøtet
skal åpnes med 4H-løftet jfr. § 2 vedtekter
for 4H Norge.

Fylkesstyret har ikke stemmerett

Fylkesstyret har ikke stemmerett på
behandling av årsmelding og regnskap
Lagt til under § 3:
En (1) representant fra relevant
samarbeidsmiljø kan få tilbud om å møte på
fylkesstyremøtene uten stemmerett.
Lagt til i § 2, ledd 10:
bokstav a. Godkjenne innkalling og saksliste
Bokstav h. Generaldebatt
Bokstav i. Årsplan
Bokstav k. Eventuelle vedtektsendringer

§3

§ 3:

§ 6 (AO sin

Fylkesstyret har åtte (8)

Fylkesstyret har minst

versjon:

medlemmer valgt på

fem (5) medlemmer:

Alle valg foretas blant 4Hs

Fylkesstyret har sju
(7) medlemmer.
Leder, nestleder og
Leder, nestleder og
minst tre (3)
minst fem (5)
styremedlemmer valgt styremedlemmer
av fylkesårsmøtet blant valgt av
fylkesårsmøtet
4Hs medlemmer.
blant 4Hs
medlemmer.
Alle valg foretas blant 4Hs medlemmer.

medlemmer

Minst ett av representantene må være i

fylkesårsmøtet: Leder, nestleder og
syv (7) styremedlemmer.

plakettløpet.
«Valg

Gammel versjon:

av:»

av:

Ny versjon:

Ny AO-versjon,
se §6:

har nå

1. Ordfører og

a. Ordfører og
varaordfører for
en
varaordfører for
fylkesårsmøtet.
gammel fylkesårsmøtet.
Funksjonstid ett (1) år.
versjon, Funksjonstid ett (1) år.
b. Medlemmer til
fylkesstyret:
en ny
2. Medlemmer til
i. Leder for
versjon fylkesstyret: - Leder for
fylkesstyret velges
og en
fylkesstyret velges først
først med
funksjonstid ett (1)
ny AO- med funksjonstid ett (1)
år.
versjon år - Syv (7)
ii. Fire (4)
styremedlemmer velges
styremedlemmene
velges for
med funksjonstid ett (1)
funksjonstid to (2)
år. Årsmøtet kan velge
år slik at en (1) og
styremedlemmer med
to (2) er på valg
ansvar for å følge opp
annet hvert år.
iii. Dersom den som
særskilte områder.
er oppnevnt blir
3. Tre (3)
valgt som leder
varamedlemmer til
velges ett (1)
ekstra
fylkesstyret i rekkefølge.
styremedlem med
Funksjonstid ett (1) år. 4.
funksjonstid ett (1)
Representant(er) med
år.
c. Tre (3)
vararepresentant(er) til
varamedlemmer til
landsmøtet for 4H Norge
fylkesstyret i
5. Valgkomité på tre (3)
rekkefølge. Funksjonmedlemmer med
stid ett (1) år.
funksjonstid tre (3) år. Det d. Representant(er) med
vararepresentant(er)
velges ett (1) medlem
til landsmøte for 4H
hvert år.
Norge
e. Valgkomité på tre (3)
6. Tre (3)
medlemmer med
varamedlemmer til
funksjonstid to (2) år.
valgkomiteen med
Det velges ett (1)
medlem hvert år.
funksjonstid ett år.
f. Tre (3)
varamedlemmer til
valgkomiteen med

§ 2. ledd 10,
punkt m. ii.
Seks (6)
styremedlemmer
velges for
funksjonstid to
(2) år slik at en
(1) og to (2) er
på valg annet
hvert år.

funksjonstid ett (1) år

Fylkesstyret skal bl.a.:
-

-

-

-

-

-

-

-

Være ansvarlige for den
daglige driften av 4H i fylket
Være styringsorgan for 4Harbeidet i fylket i samsvar
med vedtekter for 4H Norge
og vedtak fattet av
landsmøtet for 4H Norge,
fylkesårsmøtet og
sentralstyret
Ha ansvar i organisatoriske
og administrative saker for
4H i fylket
Behandle prinsipielt viktige
saker som gjelder utvikling
av 4H-arbeidet og utnytting
av organisasjonens
ressurser i fylket
Arbeide med langtidsplaner
og -budsjetter
Forvalte
fylkesorganisasjonens midler
Sørge for at 4H-klubbene,
4H-gårdene, medlemmene
og klubbrådgiverne får best
mulig støtte og rådgivning i
sitt 4H-arbeid
Fremme innstilling i de
sakene som 4H-fylkesstyret
får oversendt til uttale fra
landbruksavdelingen hos
Fylkesmannen
Motivere 4H-klubber og 4Hmedlemmer til å legge opp
aktiviteter, studiearbeid og
prosjektvalg i tråd med
målsetninger for 4H-arbeidet
nasjonalt og på fylkesplan
Tilrettelegge arbeidet for, og
styrke 4H-nemndene i
kommunene
Slutte avtaler med
landbruksavdelingen hos
Fylkesmannen,
organisasjoner på fylkesplan

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.

og andre
samarbeidspartnere
- Holde konferanser og kurs
for medlemmer,
klubbrådgivere og tillitsvalgte
- Være ankeinstans for saker
avgjort av klubbene
- Arbeide med andre aktuelle
oppgaver for 4H-arbeidet i
fylket.
Fylkesstyret kan oppnevne
utredningsutvalg for spesielle saker

