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Vel gjennomført årsmøtehelg og 

storkurs 

Helga 18-20 mars arrangerte 4H Nordland 

storkurs og årsmøte på Sjunkhatten 

leirskole. Det var veldig artig å endelig 

kunne møtes igjen! 

Maria Hauge fra Ersvika samiske siida 4H-

gård hadde et flott opplegg med mange 

gode aktiviteter for alle deltakerne i stor-

lavvuen på lørdag.  

Tålmodige og trivelige deltakere fra 

klubbene i Nordland diskuterte og stemte 

over saker i årsmøtet.  

Vi gratulerer alle nye medlemmer i det 

nyvalgte fylkesstyret vårt! Det består nå 

av:  

 

Leder: Miriam Daae Ottesen 

Styremedlem: Iselin Vang Bjørnvik. 

Styremedlem: Ragnhild Kvavik. 

Styremedlem: Brage Nyheim. 

Styremedlem: Vinjar Lyng Ulriksen.   

 

Vara: Amabe Nielsen  

Vara: Anne Marit Benjaminsen  

Vara: Kristina Eliassen  

 

Videre ble disse valgt inn: 

 

Ordfører: Tor-Lynnar Salamonsen.  

Vara -ordfører: Regine Gansmoe.   

 

 

Valgkomite:  

Henning Olai Skalderhaug   

Kari Sjåvik   

Emilie Vang 

 

Landsleir 2022 og fellesreise 

Nå har påmelding til Landsleir i Breim 

endelig åpnet! Landsleiren har temaet  

« Heilt lokalt», og fokus på å løfte frem 

bygdas historie, bygdeliv, kultur og 

dialektmangfold. Les meir om og meld deg 

på landsleir her. 

Det blir fellesreise med buss for alle 

deltagere fra Nordland, Troms og 

Finnmark. Bussene går fra Gardemoen og 

Oslo S. Informasjon om fellesreise og 

påmelding finner du her. 

 

Innmelding og utmelding av 

medlemmer 

Vi minner om at ved utmelding av 

medlemmer, sendes det mail til 

kontingent@4h.no med navn og 

medlemsnummer. Det er veldig enkelt å 

melde seg inn i 4H! Det gjøres ved å 

trykke på «meld deg inn» her. Da havner 

det nye medlemmet i medlemslisten til 

klubben på klubbens side i 

medlemsregisteret.  

Det er mulig å betale med Vipps ved 

innmelding😊! 

 

http://www.4h.no/nordland
https://4h.no/arrangement/landsleir-2022-deltakarar-article75954-855.html?instance=0
https://4h.no/arrangementer/fellesreise-landsleir-region-nord-article95985-1057.html?instance=0
mailto:kontingent@4h.no
https://4h.no/blimed/


 

 

 

Sommerklubb i Nordland 

I år har vi rekordmange sommerklubber i 

Nordland! Det er sommerklubb på Givær, 

Bodin 4H-gård, Stall Elverhøy i 

Valnesfjord, Medtigården på Ljønes, 

Ersvika samiske siida på Jentfots Minde. 

Sjekk ut alle tilbudene her.   

 

Loddene er forsinket 

Loddene til 4H sitt landslotteri 2022 er 

dessverre forsinket fra leverandør. Endelig 

dato for leveranse er fortsatt ikke klar, men 

det blir trolig ikke før etter påske. 4H 

Norge beklager dette og de ulempene det 

medfører for klubbene. Mer informasjon 

kommer så snart vi vet mer. 

 

4H fordømmer krigshandlingene 

4H Norge fordømmer Russlands 

krigshandlinger i Ukraina. 4H er en 

demokratisk barne- og 

ungdomsorganisasjon, og det er med 

forferdelse vi ser et diktatur invadere et 

demokrati. Les hele saken her. 

 

Politiattest 

Alle nye i 4H Norge; 4H-gårdene, 

klubbrådgivere, ansatte og andre 

støttespillere som jevnlig har kontakt med 

medlemmene, må levere politiattest. 

Klubbrådgiver A viser politiattest til ansatt 

ved regionkontoret- marte.brekke@4h.no. 

Videre sørger klubbrådgiver A for at 

klubbrådigver B og andre voksne med 

jevnlig kontakt med klubben fremviser 

gyldig politiattest. Les mer om kravet til 

politiattest her. 

 

 

Deltagerstøtte 

Økonomi skal ikke være en hindring for å 

delta på 4H sine aktiviteter – alle som vil, 

skal være med. Det er nå mulig å søke om 

deltakerstøtte for aktiviteter og prosjekt. 

Les mer om og søk deltagerstøtte her. 

 

 

Viktige datoer   

04.05. 4H-dagen 

07.05. Under åpen himmel/Vår dag! Vis 

frem 4H og klubbens deres       

30.07-06.08. Landsleir 2022 Breim 

12-14.08.Fylkesleir i Saltdal 

03-11.09. Friluftslivets uke. 

 

 

 

 

https://4h.no/nordland/arrangementer/
https://4h.no/nyhetsarkiv/fordommer-krigshandlingene-article98580-28.html
mailto:marte.brekke@4h.no
https://4h.no/om-4h/organisasjon/politiattest/
https://4h.no/for-4h-ere/deltagerstotte/

