Handlingsplan 2022-2024
Årsmøtets vedtak:
Årsmøtet godkjenner handlingsplan 2022-2023 med følgende endringer:
- Handlingsplanen utvides til å gjelde for perioden 2022-2024

Om handlingsplanen:
Handlingsplanen er et arbeidsredskap for 4H Akershus og Oslo – både for
fylkesstyret, klubbene og medlemmene. Handlingsplanen 2022-2024 er i tråd med
4H Norges handlingsplan og Strategi for 4H Norge 2018-2024, samt revidert
handlingsplan vedtatt av landsmøte 2020, samt 4Hs verdier og formål.
Handlingsplanen skal kunne gi inspirasjon og ideer, samtidig som det er forpliktende
fordi den angir våre satsningsområdet for de neste to årene.
Handlingsplanen revidere på neste årsmøte og evalueres i utgangen av perioden.
4Hs formål
4Hs formål er å utvikle en aktiv og samfunnsengasjert ungdom med ansvarsfølelse
og respekt for natur og mennesker.
4Hs motto
Å lære ved å gjøre
Mål
Målsettingen til 4H uttrykkes gjennom 4H-løftet. «Vi lover å arbeide mot det mål å bli
en ungdom med et klart hode, varmt hjerte, flinke hender og ei god helse»
4Hs unike posisjon
4H er unik ved at det er en medlemsstyrt barne- og ungdomsorganisasjon hvor
medlemmene selv bestemmer hva de vil.

Dette kan DU gjøre:
STØRRE:
Ta plaketten!

Dette kan KLUBBEN
gjøre:
STØRRE:
Følg vervestrategien!

Delta på arrangement i
fylket, nasjonale og
internasjonalt.
Snakk om 4H med
venner.
SMARTERE:
Kildesortér.

Dette kan FYLKET
gjøre:
STØRRE:
Hjelp klubbene med
verving.
Ha ett godt arrangement i
året for seniorer.
Følge opp 4H Norges
handlingsplan for større.

SMARTERE:
Bruk naturen.

SMARTERE:
Arranger styrevervskurs
og kurs for klubbrådgivere

Ta vare på og respekter
hverandre.
Kom som du er og by på
deg selv.
Gjør så godt du kan på
4H-prosjektene og ha det
gøy mens du holder på.

Send klubbstyret på
styrevervskurs,
årsmøtekurs og
fylkesårsmøte.
Ta kontakt med
klubbfadderen.
Samarbeid med andre
klubber og
organisasjoner.
Spis sunt på klubbmøter.
Bruk økonomiske og
menneskelige ressurser.
Søk penger.
Styrk prosjektarbeidet og
bruk prosjektplattformen
og oppdragsbanken.
Sørg for et velfungerende
demokrati i klubben – at
klubben drives av og for
barn og unge.

Følge opp klubbstyrene
gjennom
fadderordningen.
Oppdater instrukser for
gjennomføring av
arrangementer.
Sørg for tydelige og
utfyllende oversikter over
klubbens
rapporteringsoppgaver og
frister.
Send månedlig
informasjon til
medlemmer og styrene i
klubbene.
Stimuler til fysisk aktivitet
på kurs og leir, og styrk
volleyball som 4Hidretten.
Arranger digital
klubbrådgiverkveld 3-4
ganger i året.
Følge opp om 4H Norges
handlingsplan for
smartere.

SYNLIGERE:
Bruke emneknagg
#vier4h og
#4hakershusogoslo.
Fortell om 4H!

SYNLIGERE:
Inviter ikke-medlemmer
på 4H-møter.

SYNLIGERE:
Legg til rette for aktive
4H-gårder i fylket.

Send en pressemelding til
lokalavisa når dere gjør
noe gøy.

Ha synlige
styremedlemmer som er
tydelige, tilgjengelig og
enkle å snakke med.

Bruk sosiale medier
aktivt.

Følge opp om 4H Norges
handlingsplan for
synligere.

