Vervemål og vervestrategi 2022 og 2023
Årsmøtets vedtak:
Årsmøtet vedtar vervemål og vervestrategi 2022 og 2023 med følgende endringer:
-

Setningen «reklamere for, og forbedre arrangementsmedlemsskap» legges til
under «Dette bør fylket gjøre».
Legge til punkt under «Dette bør fylket gjøre»: Lage forslag på
undervisningsopplegg som klubbene kan bruke for å ha aktivitetsdag/time på
skoler.

Fra 2022-2023
Vervemål
4H Akershus og Oslo har som mål å beholde medlemstallet i 2022, og fokusere på å bevare
fremfor å øke medlemstallet i en usikker tid. Det er ønskelig at alle 4H-klubbene øker med
minst ett medlem i 2022 og minst to i 2023, altså en total økning på minst tre medlemmer pr.
klubb i perioden 2022-2023.
2021 har vært et spesielt år som også har preget 4H. Vi har derfor valgt å fokusere på
klubbene vi har samt medlemsvekst fremfor å satse på flere kubber. Dessverre har det vært
vanskelig å opprettholde medlemstallet og klubbaktivitet. 4H Akershus og Oslo har derfor
som mål for 2022 å ta vare på de aktive klubbene og hjelpe de som sliter med sin drift.

Vervestrategi (verveplan):
Dette bør DU gjøre:

Dette bør KLUBBEN gjøre:

Fortell alle om 4H.

Bruk profileringsartikler

Bruk
profileringsartikler.

Være mer synlig på
sosial medier

Oppfordre de andre
medlemmene til å bli
med videre som
alumn sammen med
deg.

Verv ressurspersoner (foreldre,
besteforeldre, tidligere 4H-ere
og andre som er interesserte).
Alle medlemmer teller.
Ta vare på aspirantene.

Vær en aktiv 4H-er
som drar på
arrangement.
Hjelp til i klubben din
med å nå vervemålet.

Vis frem klubben i lokalavisa, på
stands og lokale åpne
arrangement (Når dette blir
aktuelt).

Dette bør FYLKET gjøre:
Bruke sosiale medier mer
aktivt.
Lag liste med kontaktinfo til
fylkets massemedier.
Ha vervekonkurranser.
Dele ut og selge klær med
logoen til 4H Akershus og
Oslo.
Starte nye 4H-klubber (i
2022).
Følg opp rekruttering hos
klubbene og oppstart av
klubber tettere, og bruke de
erfaringene i videre arbeid.
Reklamere for, og forbedre
arrangementsmedlemsskap
Lage forslag på
undervisningsopplegg som
klubbene kan bruke for å ha
aktivitetsdag/time på skoler.

Under korona:
Være med på
klubbaktivitet.

Under korona:
Arrangere utendørs
arrangementer.

Under korona:
Holde digitale
arrangementer.

Fortsette å være synlige i
lokalavisa eller andre medier.

Støtte klubbene og
klubbrådgiverne med å
holde på aktivitetene sine
selv under korona.

Sende inn til fylkesstyret om
man har et arrangement de kan
dele på sine sosiale plattformer
for mer synlighet.

Bistå klubbene med hjelp
slik at de klarer holde så
normal drift som mulig.

