
 
TIL          Dato 10.03.22 

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 13. 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  
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Årsmøtet i 4H Telemark  

  

Sak nr. 05/22 
Fylkesstyrets årsmelding 2021 
 

 

 

Årsmelding 2021 
 

 
Foto: Kari-Anne Nordbø
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Hilsen fra fylkesstyret 

2021 var året da vi skulle sette fart på både det ene og det andre. 
Men dessverre preget covid oss igjennom hele året. 
Men innimellom bølgene har vi hatt god aktivitet som er viktig for våre barn og ungdom. 
Vi arrangerte sommerskole på Århus gård for Skien kommune de første ukene av sommerferien.  
På høsten begynte det å åpne opp og vi hadde gjensyns helg på Notodden for alle våre medlemmer. 
Fylkesstyret har hatt jobbet mest digitalt, men også fått til å møtes. 
Klubbene jobber godt lokalt, tilpasser aktivitet etter restriksjoner og anbefalinger. 
Gleder oss til normalen med sosiale klubbkvelder, kurs og leir med nye og gamle venner. 
Medlemstallet vårt har dalt noe fortsatt, men vi har steder vi planlegger oppstart av nye klubber. Der 
er responsen bra og mange som ser gleden og det positive 4H bringer med seg. 
 
 
 
Jeg vil, på vegne av fylkesstyret, takke alle 
4Here, frivillige, tillitsvalgte og alle voksne som 
har stått på i året som har gått. Takk til dere 
som har arrangert arrangementer. Det er 
summen av alle opplevelser, møter med 
fantastiske mennesker, tårer og latter som 
gjør det så interessant å være engasjert i 
Norges flotteste barne- og 
ungdomsorganisasjon. 

 

 

Takk for året 2021! 

 

Helge Nærum 
Leder i 4H Telemark 
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Fylket 

Fylkesårsmøtet 

Årsmøtet ble holdt på Teams 2. mars 2021  

Leder i fylkesstyret Helge Nærum ønsket velkommen og åpnet med 4H løftet. 

12 klubber var representert med 22 stemmeberettigede og 20 observatører til stede. 

Årsmøtet behandlet de faste sakene.  

Økonomi og regnskap  
Driften av 4H Telemark har vært basert på inntekter fra kontingent fra medlemmer og landslotteriet. 
Vi har fått tilskudd fra fylkeskommunen, miljødirektoratet og landbrukssamvirket, samt 
momskompensasjon. Regnskapet er ført av Berits kontorhjelp i Sande og revidert av Rising 
Regnskapskontor i Skien.   

Regnskapet for 2021 viser et overskudd på 100 465 kroner. 

Fylkesstyret 

Fylkesstyret i 4H Telemark har hatt følgende sammensetning i 2021: 

Helge Nærum    Styreleder  Skien 

Gunn Marit Aasen  Styremedlem  Porsgrunn 

Herbjørn O Håvardsrud  Styremedlem  Fjellrosa 4H, Tinn 

Gunhild Teigland Kleivi  Styremedlem  Rust 4H, Seljord 

Hilde Selstø   Styremedlem  Skien 

Emilie Nærum   Alumnrepresentant TeleAlumn 

 

Vararepresentanter 

1. vara, Ola Øystein Bjørnerud    Stjerneblink 4H, Tinn 

2. vara, Laila Glittenberg Moen    Notodden 

3. vara, Herdis Gautefald    Treungen 

 

Ordfører i årsmøtet 

Tone Susanne Kvasjord     TeleAlumn, Fyresdal 

 

Varaordfører 

Ellen Dagsrud      Telemark Landbruksselskap, Skien 

 

Konstituering og endringer i styrets sammensetning 

Fylkesstyret består av leder og 5 styremedlemmer. 1. vararepresentant møter fast på møtene. 

Gunhild T Kleivi nestleder, Gunn Marit Aasen sekretær. 

I løpet av styreperioden har det vært 8 fylkesstyremøter.  Alle møtene har vært på teams frem til 

høsten 2021.   
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Styret har i styreperioden behandlet både faste styresaker og innkomne saker. Eksempler på saker: 

Søknader fra medlemmer, klubboppfølging, ansattressurs, økonomi, orienteringssaker, kommende 

arrangementer for å nevne noen. 

Ansatte 

4H Telemark har en 60% stilling. Gry Hovland, er ansatt som organisasjonsrådgiver. Hun jobbet 100% 

fra 1. september og ut året.  4H kontoret er lokalisert på Århus gård. Regionkoordinator er Emma 

Bodman.  

4H-klubbene 

Ved utgangen av 2021 var det 13 aktive klubber i Telemark.  

Medlemsutviklingen har vært minkende, og betalende medlemmer i utgangen av året var totalt 153. 

Her er utvikling i klubber og medlemmer i fylket. 

  

 2010 2021 

Hovedmedlem 132 102 

Søskenmedlem 41 22 

Klubbrådgivere  32 33 

Alumn 21 11 (+4) 

Kløvermedlem 11 9 

Støttemedlem 0 0 

Arrangementsmedlemmer 3 3 

Sum medlemmer 208 144 

Sum inkl. klubbrådgivere 242 177 

Antall klubber 16 13 



Aktivitet i klubbene 

De fleste 4H-klubbene i Telemark har høy aktivitet. Året 2021 har for mange vært spesiell og 

aktiviteten på vårparten var lav. De fleste har prioritert å være ute og hatt aktiviteter knyttet til 

friluftsliv. Det har vært 52 turer, jaktturer, bærturer, loddsalg, overnattingsturer med mer.  

De siste årene har fylkesstyret besøkt de 4H-klubbene som har ønsket besøk på høstfestene. Og 

fylkesstyret har under årets høstfester latt seg imponere av mange flotte og kreative prosjekter.  

 

  

      Bilder fra høstfest i Stjerneblink 4H, Fjellrosa 4H og Lisleherad 4H 

 

Jubileum i klubbene  

Roan 4H er 50 år i 2021 

 

Loddsalg 

Hvert 4H-medlem må selge 15 lodd hver for 4H Norge.  
4H-klubbene har forskjellige måter å selge på. De fleste 4H-klubbene sender loddene hjem med 
medlemmene og de selger dem selv. Andre har arrangement som de benytter seg av, eller de bruker 
klubbmøte til å selge loddene. I år har det vært nye varianter med salg på sosiale medier. 
Ingen av 4H-klubbene i Telemark bestilte ekstra lodd, derfor vant ingen flest solgte lodd i Telemark i 
år.  
 
 

Klubbrådgivere 

Vi har 33 klubbrådgivere som gjør en stor innsats for 4H. De er med på alle klubbens arrangementer. 

De følger og opp styret sitt arbeid i 4H-klubbene, hjelper medlemmene med prosjekter og 

kommunikasjonen med 4H-kontoret.  

De er den viktigste ressursen vi har i 4H. Innsatsen de gjør er vi helt avhengig av for å gi den 

aktiviteten vi har i fylket til medlemmene. 

 

I 2021 har vi hatt tre teams-klubbrådgivermøter, en positiv erfaring for alle. 

4H Telemark takker for innsatsen i året som har gått! 
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Telealumn 

Alumnene stiller opp som viktige ressurser på kurs og leirer som blir arrangert, da både som 

kursinstruktører og ledere. I 2021 har det dessverre vært få aktiviteter de kunne ha hjulpet til på.  

Det er stor interesse for å få til en mer aktiv alumnklubb og de jobber med medlemsverving.  

 

4H-gårder 

4H Telemark har en 4H gård, Århus 4H-gård i Skien. I 2021 har det vært få arrangementer og derfor 

lav 4H-aktivitet på gården. 

 

Kurs og leirer 
Kurs 

4H Telemark måtte avlyse alle kursene våre i år på grunn av restriksjonene som har vært i 2021. 

 

Aktivitetshelg 

Vi hadde gjensyns-helg på Notodden i slutten av november. De som deltok, kunne velge mellom 
friluftsaktivitet og form og fantasi-aktiviteter.  
På friluftslivskurset hadde de om kart og kompass. De lærte og om hvor de finner ved som kunne 
brukes til å fyre bål med, og om hvor de kunne fyre bål.  
De lagde mat på bål, denne gangen var det tomatsuppe og kanelsnurrer på menyen. Og så lærte de 
litt om isen på vannet, blant annet når den er trygg og ikke. 
Alle koste seg og hadde en sosial og fin samling. 

 

Det var ganske god påmelding, men godt over halvparten havnet i karantene og fikk ikke komme. 

Leirer 

Aspirantleir, fylkesleir og landsleir 

Alle leirene for 2021 ble koronaavlyst. Vi hadde gledet oss til aspirantleir i Fyresdal, fylkesleir i 

Telemark og Nordisk leir i Sverige.  
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Andre arrangementer i fylket 

Mange av årets aktiviteter ble avlyst, men noen fikk vi gjennomført. 

Under åpen himmel – 4H-dagen 

4. mai er 4H-dagen og mange 4H’erne sover under åpen himmel for å markere dagen.  

 

 
 

 

Åpen gård, gøy på landet 

4H var med på åpen går på Århus gård i september. Vi hadde eplepresse og andelslandbruket hadde 

visning i åkeren, utekafe og slag av grønsaker. Det var og økologiske epler fra Gvarv, Århus honning, 

aktiviteter i dammen og omvisning i stjernehagen. 

 

Dyrsku’n 

Koronaavlyst for andre år på rad. 

 

 



 

 

10 
 

Plakettfest 

Plakettfesten var i Fyresdal med Roan 4H som vertskap. En fin markering av våre flotte 

plakettmottakere. 

 

Plakettmottakere 2021 
  

Herbjørn Oland Håvardsrud Fjellrosa 4H 
Stine Braaten Ørn 4H 
Annbjørg Skaret Skoe Ørn 4H 
Gunhild Teigland Kleivi Rust 4H 
Karoline Nedrebø Roan 4H 
Mirja Veum Roan 4H 
Mats Bakkhus Stjerneblink 4H 
Birk Svendsen Trenissen 4H 
Ingrid Marie Bøe Finnekåsa Ble 4H 
Birgit Lurås Fjellrosa 4H 
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Friluftsaktivitet 

52 turer 

Sammen med resten av krets Øst Sør har vi i 

2021 hatt prosjektet 52 turer som er et 

nærmiljøprosjekt som skal inspirere til mange 

og morsomme turer. Det ble trykket opp 52 

turer kort med liste over turer. Vi har gjennom 

året hatt fotokonkurranser på sosiale medier. 

Vi fortsetter med 52 turer i 2022. Nye kort 

med ny turliste er sendt ut til klubbene. 

Disse aktivitetene er finansiert med bl.a midler 

fra Vestfold og Telemark fylkeskommune 

 

 

Høsting av naturens ressurser 

2021 har delvis vært som 2020, et utfordrende år når det gjelder å samle mange på en plass samtidig. 
Vi oppfordret 4H‐klubbene til å ha så mye friluftslivsaktivitet som mulig, og å ha sine samlinger ute. 
Det har i stor grad blitt gjort og alle 4H-klubbene har hatt mest uteaktiviteter i år.  
 
Nærmeste helg til 4. mai arrangerte mange av 4H klubbene overnattingsturer i hengekøye. Da har og 
en del medlemmer med seg fiskestenger og har fisking og tilberedning av fisk som aktivitet. 
 
Den 9. juni arrangerte Lisleherad 4H og Notodden bygdekvinnelag kurs i ville spiselige vekster. 
Her hadde de med seg Ingunn Gåsodden som instruktør. De smakte blant annet på granskudd, stekt 
brennesle med salt og pepper, gauksyre, skogsiv og løvetannknupper i saus. Noen av smakene var 
gode mens andre falt ikke i smak. 
De hadde og litt om hvilke planter som er giftige og som de ikke må spise. Her er kommentar fra en 
av deltakerne: «Alle store og små i klubben var veldig fornøyd med kvelden, fikk både lært om og 
smakt på naturen bokstavelig talt». 
Det var og veldig hyggelig å være med på et arrangement utenfor klubben der barn og voksne møttes 
over et tema. 
 
I august arrangerte 4H‐klubbene i Tinn bærtur i Skirvedalen ved Håvardsrud seterliv. Det ble plukket 
litt bær, men mest av alt satte de mest pris på å være på tur og kose seg i det fine været. 
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I september arrangerte Måltrosten 4H fisketur og bærtur i Morgedal. De la turen til Selvatn der de 
både fikk fisk og plukket litt blåbær. 
Å sløye fisk er det ikke alle som kan, så det fikk de lært om på denne turen. De fleste bærene ble nok 
spist mens de var på tur, så det ble ikke så mye sylting denne gangen. 
 
I september fikk vi og være med Jansen (hunden) og hans eier på harejakt i Nissedal med Trenissen 
4H med fokus på los. Vi kan høre når hunden får los og følge den på GPS, så vi vet om han er på vei 
mot oss. Hare er ikke så vâr på lukt og lyd, så det er en fin aktivitet å ha med barn og ungdom på. I år 
kom haren rett til oss i en forrykende fart og forsvant like fort som den kom med hunden hakk i hel. 
Veldig gøy for både store og små. 
De arrangerte og skyting på blink slik at alle kan få prøve å skyte og få opplæring i hvordan håndtere 
et gevær. Det er mange viktige regler, men den viktigste er å aldri sikte på noe menneske. 
 
I oktober arrangerte Rjupa 4H aktiviteter for nye og gamle medlemmer. De nye medlemmene tovet 
sitteunderlag, men de andre medlemmene laget fuglekasser som de skal henge ut til våren når 
småfuglene trekker hjem igjen! 
 
 

 
Venter på haren.  

 

 



 

• Postadresse: Århusvegen 191, 3721 Skien  • Telefon: 905 41 383  • E-post: 4htelemark@4h.no  
• Internett: www.4h.no/telemark  • Bankgiro: 2711 07 17429  • Organisasjonsnummer: 991 881 409 

 

Mersmak på Århus gård. 

I forbindelse med MerSmak-uken i Skien, arrangerte vi eplepressing på Århus Gård 26. 
august.  
 
Lærdommen her, er at det er veldig forskjell på hvor mye saft det er i forskjellige typer epler. Noen 
epler er godt egnet, andre er det ikke. Det kom noen unger og vi hadde en fin kveld. 
 

 
 

Åpen økologisk gård/Gøy på landet. 

Var planlagt med veldig mange aktører i år, men ble avlyst pga ekstremvær. 

 
Gratisbilde fra pixabay 

 

mailto:4htelemark@4h.no
http://www.4h.no/telemark


 

 

 

Representasjon 

FNF- Forum for Natur og friluftsliv 
Vi er medlemmer av FNF.  
 

STUDIEFORBUNDET NATUR OG MILJØ 
4H var representert på årsmøtet. 
 

TELEMARK LANDBRUKSSELSKAP 
Gry Hovland var 4H Telemark sin representant på representantskapsmøtet til Telemark 
Landbruksselskap. 
Vi samarbeider med landbruksselskapet om gjennomføring av Sterke Nils-tunet på Dyrsku’n. Vi har 
og et godt samarbeid på Århus gård. Det er viktig for oss å ha denne tilknytingen til de andre 
landbruksorganisasjonene gjennom landbruksselskapet.  
Vi ønsker å takke for et godt samarbeid. 
 

MEDLEMSORGANISASJONENE I LANDBRUKET 
4H Telemark er helt avhengig av den økonomiske støtten vi får av medlemsorganisasjonene spesielt i 
forbindelse med våre arrangement.  
4H Telemark vil med dette rette en stor takk for all hjelp og støtte som vi har fått dette året, og vi 
håper på et like godt samarbeid de kommende årene. 
 
ORGANISASJONEN 

4H Telemark er nå en del av regionen Øst Sør som består av fylkene Agder, Akershus og Oslo, 
Buskerud, Telemark, Vestfold, Østfold. Emma Bodman er daglig leder/regionkoordinator.  

Synliggjøring av 4H 

4H Telemark bruker sosiale medier som facebook, instagram og snapchat ved siden av egne 

hjemmesider for å vise frem 4H.  Vi har promotert oss på facebook i høst for å få flere medlemmer.  

Denne hadde en rekkevisse på 12 000 personer.  

 

 

Fylkesstyrets forslag til vedtak: 
Det fremlagte årsmeldingen for 4H Telemark for 2021 vedtas 

 

 



 

 

Årsmøtet i 4H Telemark   

  

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

 
 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

Fylkesstyrets forslag til vedtak: 
Det fremlagte årsregnskapet for 4H Telemark for 2021 vedtas 

 



 

 

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 
 

 

BUDSJETT 4H fylke 2022-2023

 Budsjett 

2023 

 Revidert 

budsjett 

2022 

 Vedtatt 

budsjett 

2022 

 

Sluttregnska

p 2021 

INNTEKTER
Konto Salgsinntekter

3100 Varesalg -                 10 000       10 000         -                     

3220 Kontingenter medl./klubber 65 000      65 000       65 000         49 800,00        

Sum Salgsinntekter 65 000      75 000       75 000         49 800,00        

Konto Andre inntekter

3225 Loddsalg (provisjon) 8 000         8 000         19 000         16 027,00        

3230 Prosjektmidler -                 12 500       -                    -                     

3235 Offentlige Tilskudd -                 120 000     180 750       162 000,00      

3239 Tilbakebetaling offentlig tilskudd -                 -                  -                    -                     

3240 Bidrag landbruksorganisasjoner 91 050      95 000       65 000         121 050,00      

3245 Bidrag Friluftslivets fellesorg. -                 -                  -                    64 205,00        

3250 Bidrag andre inst./org. 104 000    115 000     115 000       228 113,00      

3255 Annonser -                 -                  -                    -                     

3260 Deltakeravgifter 106 000    83 000       19 000         4 050,00           

3265 Overskudd v/leir og kurs -                 10 000       10 000         -                     

3900 Andre inntekter 10 000      13 000       10 000         12 702,00        

3905 Purregebyr -                 -                  -                    -                     

3910 Momskompensasjon 50 000      45 000       25 000         47 898,00        

3915 Reiserefusjon/-utjamning -                 -                  -                    -                     

Sum Andre inntekter 369 050    501 500     443 750       656 045            

Konto Finansinntekter

8050 Renteinntekter 1 000         1 000         1 000            830,00              

8070 Annen finansinntekt -                 -                  -                    -                     

Sum Finansinntekter 1 000         1 000         1 000            830                    

TOTAL SUM INNTEKTER 435 050    577 500     519 750       706 675            

KOSTNADER
Konto Varekostnader

4300 4H-artikler/varekjøp 5 000         10 000       20 000         -                     

4500 Innleid hjelp (VEST) 21 000      22 500       15 000         3 000,00           

4990 Beholdn.endring varelager -                 -                  -                    -                     

Sum Varekostnader 26 000      32 500       35 000         3 000,00           

Konto Personalkostnader

5000

Lønn og personalkostnader utbetalt 

av andre 363 000    340 000     340 000       406 491,00      

5330 Styrehonorar -                 30 000       -                    -                     

5500 Arbeidsgiveravgift betalt av andre -                 -                  -                    -                     

5505 Telefongodtgjørelse -                 -                  -                    -                     

5040 Innleid hjelp (nasjonalt) -                 -                  -                    -                     

5800 Refusjon v/sykelønn -                 -                  -                    -                     

5930 Personalforsikringer 6 000         6 000         8 000            5 638,00            



 

 

5991 Velferdskonto 1 000         1 000         1 000            -                     

Sum Personalkostnader 370 000    377 000     349 000       412 129,00      

Konto Avskrivninger

6010 Avskrivninger driftsmidler -                 -                  -                    -                     

Sum Avskrivninger -                 -                  -                    -                     

Konto Andre driftskostnader

6300 Husleie/leie av lokaler 34 000      25 750       37 000         31 704,00        

6340 Strøm -                 -                  -                    -                     

6360 Renhold -                 -                  -                    -                     

6540 Kontorutstyr/inventar -                 -                  22 000         1 570,00           

6552 IT - innkjøp -                 2 000         2 000            -                     

6553 IT - drift/vedlikehold 4 500         4 500         2 500            4 404,00           

6700 Revisjon/regnskapstjenester 20 000      20 000       25 000         16 500,00        

6795 Konsulent/kjøp av tjenester -                 -                  -                    -                     

6800 Kontorrekvisita 1 000         1 000         500               1 286,00           

6820 Trykkekostnader -                 -                  5 000            -                     

6821 Layout/illustrasjon/foto -                 -                  -                    -                     

6825 Pakking/adressering -                 -                  -                    -                     

6840 Abonnementer/kontingenter 500            500             500               500,00              

6860 Opplæring - ansatte 1 000         1 000         1 000            -                     

6865 Deltakeravgifter 46 000      64 000       10 000         12 475,00        

6900 Telefon 2 500         2 700         2 700            2 476,00           

6940 Porto 300            300             2 300            10 885,00        

7130 Reiseutgifter ansatte 11 500      15 500       20 000         7 900,00           

7140 Reiseutgifter andre 16 000      16 000       24 000         2 508,00           

7145 Overnatting -                 -                  -                    -                     

7320 Annonsering -                 20 000       -                    -                     

7365 Tilskudd leir/kurs utført av andre -                 -                  -                    -                     

7390 Matutgifter 29 500      29 500       11 000         11 154,00        

7395 Kursmateriell 4 500         1 500         44 000         12 560,00        

7420 Premier og gaver 6 500         6 500         15 500         27 028,00        

7425 Pr artikler og info. materiell 1 000         6 000         25 500         29 717,00        

7430 Avgitte bidrag og tilskudd -                 50 000       -                    15 000,00        

7500 Forsikring 2 600         2 600         2 600            2 653,00           

7790 Andre kostnader 10 000      12 000       12 000         -                     

7799 Øreavrunding -                 -                  -                    -                     

7830 Tap på fordringer -                 -                  -                    -                     

Sum Andre driftskostnader 191 400    281 350     265 100       190 320,00      

Konto Finanskostnader

7770 Gebyrer/provisjoner 800            800             600               761,00              

8151 Rentekostnader -                 -                  -                    -                     

8170 Annen finanskostnader -                 -                  -                    -                     

Sum Finanskostnader 800            800             600               761,00              

8968 Overskudd -                 -                  -                    -                     

8969 Underskudd -                 -                  -                    -                     

TOTAL SUM KOSTNADER 588 200    691 650     649 700       606 210,00      

TOTAL RESULTAT 153 150- 114 150-  129 950-    100 465,00   
 

Fylkesstyrets forslag til vedtak: 
Revidert budsjett for 2022 og budsjett for 2023 for 4H Telemark vedtas 
 



 

 

 

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 

 

 


