
 

 

Årsmelding 2021 
 

2021 er nok et annerledesåret med lockdown, avlysning av arrangementer og digitale løsninger både 

i lokalklubber og på fylkesarrangementet. 

 

Årsmeldingen viser dessverre nok et år med lite aktivitet på grunn av den pågående pandemien.  

 

Styret og ansatte ønsker å takke alle, både klubber og enkeltpersoner, som har bidratt til at vi på 

tross av en spesiell tid kan vise til at det er gjennomført en del aktiviteter, selv om de er gjennomført 

på alternative måter. Takk til organisasjoner og offentlige instanser som bidrar med økonomisk 

støtte.  

 

 

2021 for 4H Østfold 
4H Østfold har i år jobbet med flere forskjellige prosjekter, dette til tross for hjemmekontor nesten 

hele året og mye avlyste, utsatte og ikke igangsatte arrangement og tiltak.  

 

Det er blitt jobbet med å ferdigstille Drømmeplassen-prosjektet. Det har resultert i 4 ferdigstilte 

Drømmeplasser rundt om i fylket. Siste av 5 Drømmeplasser skal etter planen ferdigstilles i 2022.  

 

Inkluderingsprosjektet i samarbeid med Fjeld 4H Gård ble noe amputert, med en mindre avslutning 

og mindre omfang enn planlagt. Det ble et flott potetparty for de deltakende familiene og inviterte 

gjester i høst og vi tar med oss mye fin erfaring på veien videre.  

 

4H Norge jobber godt med videreutvikling av organisasjonen og 4H Østfold har godt samarbeid med 

de øvrige 4H-fylkene i vår krets. Vi har felles prosjekter både på skogbruk og friluftsliv, gjennom 52 

Turer prosjektet som er blitt godt tatt imot ute i klubbene.  

 

Vi har startet på, men kommer til å fortsette jobbe med å få kontroll over eiendelene og inventar, og 

sørge for opprydding av vårt eneste kontor på Kalnes. Som nå huser begge våre ansatte.  

 

Vi i fylkesstyret opplever meget godt samarbeid med de ansatte, og gleder oss til å få til enda bedre 

løsninger til felles nytte for organisasjonen.  

 

 

 



 

Arrangement 

Som tidligere år er det gjennomført fylkesarrangementer. Vi takker for godt samarbeid med alle 

arrangørklubber som har gjort det mulig å gjennomføre mange arrangementer.  

 

Årets styrevervskurs ble digitalt. Klubbstyrene fikk god opplæring på Teams. Alumnklubben stilte 

med flinke instruktører, og det var god stemning.  

 

Klubbrådgiverkonferansen ble avlyst på grunn av pandemien, men det ble i stedet avholdt digitale 

klubbrådgivermøter.   

 

Årsmøte i mars ble på grunn av pandemien avholdt digitalt på Teams. Det ble et redusert årsmøte 

uten generaldebatt, men vi klarte å gjennomføre valg, godkjenning av regnskap, budsjett og 

årsmelding.  

 

Styreleder har deltatt på landsstyremøte i Tromsø.  

 

Dessverre ble Nordisk leir i Sverige avlyst.  

 

Landkreditt bank cup kunne heller ikke gjennomføres, det ble i stedet gjennomført en volleyballdag 

på Kalnes der medlemmene fikk spille masse volleyball. I pausen ble det servert pizza og brus, og 

tilbakemeldingene var gode.  

 

Årets Plakettfest ble arrangert på Høytorp fort. Det ble en flott feiring av gjennomført plakettløp med 

tre retters middag, taler og utdeling som seg hør og bør på en slik viktig markering. 

 

Vi takker for tilliten, og ønsker det kommende styret lykke til med arbeidet.  

 

 

Fylkesstyret 4H Østfold 

 


