
Protokoll 1. sentralstyremøtet i 2022 i 4H Norge 
 

Dato:  25.-26. februar 2022 
Sted:  Kirkenes 
Tilstede:  Martin Holmen (Fungerende leder) 

Raymond Kirknes (fungerende nestleder) 
Torgeir T. Bell 
Andreas Ølvestveit 
Emil Barstad 
Jens Håkon Birkeland 
Astrid Wehn 
Andrine Jensen Fossum 
Turi Elise Kaus 
 
Signe Lindbråten (GS) 
Gro Helene Andersen (HR-leder) via Teams. 
 

Fraværende:  Helle Formo Hartz 
Siri Myhre (leder) 
Ole Mathis Kruse 
 

Møteleder:  Raymond Kirknes og Martin Holmen  
Referent:  Signe Lindbråten  

 
 

Faste saker 

Sak 01.01 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Vedtak: Innkallinga og sakslista godkjennes   
Sak 02.01 Godkjenning av protokoll fra det 8. og 9. sentralstyremøtet i 2021. 

 
Vedtak: Protokollene fra det 8. og 9. sentralstyremøtet vedtas.  

Sak 03.01 Styrets kalender 
Styret legger inn et fysisk styremøte fredag 25. mars i Oslo. Oppdatert kalender er 
lagt ut på styrets Facebookgruppe.  
 
Vedtak: Styrets kalender oppdateres med et nytt 2. styremøte 25. mars.  

  
Sak 04.01 Fylkesrunden  

- Andrine har deltatt på Hordaland og Rogaland sine årsmøter. 
- Hordaland vedtok at de søker landsleir 2024. 
- Andreas har ikke mulighet til å delta på Buskerud og Telemark og Vestfold sine 

årsmøter. Andrine tar Vestfold sitt.  



- Andreas lager en sak på styret sin Facebookgruppe med «byttetorg» der man kan 
legge ut om det er årsmøter man ikke får til å delta på.   

 
Vedtak: Styret tar saken til orientering  

Sak 05.01 Økonomi status 2022 og foreløpig resultat 2022 
- Gro Helene gikk detaljert gjennom årsresultatet 2021 og bakgrunnen for det 

estimerte overskuddet i regnskapet.  
- Styret ønsker å se porteføljen til Landkreditt Extra-fondet  
- Styret ønsker også å få en orientering på hvordan det står til med likviditeten vår 

 
Vedtak: Styret tar saken til orientering. 
 

Sak 06.01 Muntlig orienteringer fra sekretariatet 
- Det er ansatt fagleder, Stine Pernille, lyser nå ut rådgiver prosjektplattformen, vente 

med fagrådgiver friluft og organisasjon til etter ny fagleder er på plass for at den skal 
kunne bygge gruppa, ansatt org.rådgiver i Agder for å ta over etter Inger. En del 
sykmeldinger. Men folk er i sving og det er driv i gjengen.  

- Fokus på medlemsvekst, utvikling av samhandlingssystem, og arrangementer – 
særlig leir til sommern. 

 
Vedtak: Styret tar saken til orientering.    
  

Løpende saker 

Sak 07.01 Vervestrategi 2022 
 
Se vedlagt sakspapir og vedlegg.  
 
Innspill fra verveworkshop – hva skal inn i strategien for 2023? 
Alumn:  

- Studiestedverving må inn i strategien.  
- Må gjøre noe med dette at alumner ofte betaler kontingent til hjemfylket, men 

så deltar de på aktiviteter i andre alumnklubber.  
- Må jobbe med hva et medlemskap for en alumn som ikke har vært med i 4H 

bør inneholder.  
- Gullrekka – ekstra utnevnt gruppe som får frivilligoppgaver.   
- Takk fra fylkesstyret for at man bidrar. 

14-åringen:  
- Egne aktiviteter kun for 14åringen.  
- Brev kun for 14åringen som sier noe om hva som skjer når du blir 16 (dra til 

utlandet f.eks). 
- Dannselsesreise med andre ungdomsorganisasjoner – et lederprogram. 
- Utveksling mellom fylkene. 
- Vi må tette proppen – ta vare på de som er. 

Kløvermedlemmer: 
- Alle skal inn i 4H – være aktive med slike ting som Gøy på Landet  
- Selge en aktivitet til 100,- f.eks fuglekassesett, også «snike inn» et 

medlemskap. 
- Starte kløverklubber. 
- Må få noe i posten som er noe litt mer enn bare blad. 
- Kløverklubber knyttet til 4H gårder.  
- Sommerskoler i ferier. 



 
Elementer fra behandlingen av strategi 2022 

• Styret er tydelige på at vi ikke må avlyse flere arrangementer utover nå, nå 
må vi gjennomføre de planlagte arrangementene uansett, det er viktigere at 
det gjennomføres enn at det kommer voldsomt mange deltagere.  

• Punkt 1 til og med 4 i strategien er en strategi – fra 5 og ut er tiltak som bør 
ligge til GS. 

• Styret ønsker å ta opp vervestrategien som evaluering over sommern. 
• Styret ønsker vervetall som fast sak på styremøtene.   

 
Endring til strategi 

- Løfte frem fylkene som verver 
- Ta bort 5.6 om kategorier 

 
Generalsekretærens forslag til vedtak: Vervestrategien for 2022 vedtas.  
 
Vedtak: Vervestrategien punkt 1 til og med 4 vedtas som 4H Norge sin 
vervestrategi. Sentralstyret gir generalsekretær innspill til tiltakene i punkt 5 og 
ønsker en vurdering av tiltakene før sommern,  
 
Sentralstyret ønsker å ha medlemstall som fast sak på alle styremøtene.  
 
 

Sak 08.01 Frivillighetens år - frivillighetspris 
Sentralstyret ga innspill som sekretariatet kan vurdere 5000 kr i premie i stedet for 
«pokal».  
 
Vedtak: Kriterier for 4H Norges frivillighetspris vedtas.  
 
 

Sak 09.01 Sak fra Nordland: Inkludering 
Generalsekretær presenterer saken fra 4H Nordland etter dialog med fylkesleder i 
forbindelse med innsendt sak i desember.  
 

- Styret og generalsekretær tar selvkritikk på at det ikke har vært god nok 
kommunikasjon og tydelig avklaring rundt dette. 

- Det har nok vært misforståelser mellom sentralstyret og Nordland rundt hva 
vedtaket fra 2020 egentlig innebærer. 

- Vi ønsker ikke å legge opp til prosjektsøknader til styret.   
- Styret ønsker å ha en sak på landsmøte om inkludering og kommer til å 

oppmuntre Norland 4H til å fremme dette.  
- Kunne vært kult med en idefestival der fylkene kommer med ideene sine – 

f.eks på samlinga mellom landsstyret og sekretariatet i høst? 
-  En overordna sak som dette hører til landsmøtet, ikke sentralstyret.  

 
Vedtak: Styret kobler 4H Nordland opp mot styret sin strategigruppe og oppfordrer 
dem til å sende en sak på dette til landsmøtet. Styret vedtar å ikke tildele midler til 
prosjektet.  
 
 



Sak 10.01 Retningslinjer  
Se endringer i de tre første retningslinjene i dokumentet.  
 
Vedtak: Styret godkjenner forslagene til endringer i 1. rusmidler, 2. æresdiplom og 3. 
æresmedlemskap og vedtar disse. 
 
 

Sak 11.01 Operasjon Dagsverk 
Innspill til Norges Vel sin Operasjon Dagsverk søknad Mat=Muligheter 
 
Vedtak: Styret støtter initiativet og ber generalsekretær følge opp prosjektet videre 
sammen med Norges Vel. Dersom Norges Vel kommer videre i OD-systemet med 
sin søknad og det blir aktuelt met et mer omfattende og forpliktende samarbeid skal 
dette avklares i sentralstyret.   
 

Sak 12.01 Handlingsplan til kommunikasjonsstrategi  
 
Elementer fra behandlingen:  

- Styret ønsker at man skal ta en større workshop på kommunikasjonsstrategi 
handlingsplan etter landsmøtet der man også tar opp kanalstrategi.  

- Dokumentene til sekretariatet  
 
Generalsekretær sitt forslag til vedtak: styret vedtar den vedlagte handlingsplanen 
for kommunikasjonsstrategien. 
 
Vedtak: styret vedtar den vedlagte handlingsplanen for kommunikasjonsstrategien. 
Og ønsker å ta opp til behandling kommunikasjonsstrategien med underdokumenter 
som handlingsplanen og kanalstrategien etter landsmøtet.  
 
 

Sak 13.01 Muntlig orientering – prosesser frem til landsmøtet  
Arbeidsgruppene/ansvarlige orienterer om status for arbeidet med sakspapirer.  

 
• Rammebudsjett – styret skal komme med innspill til store investeringer som 

trengs – f.eks på prosjektplattformen.  
 
• Vedtekter: vedtektsgruppa la frem sitt arbeid, styret ga innspill og sender ut 

forslaget til fylkesstyrene slik at de kan gi tilbakemelding før vedtektsfristen den 
28. mars.   

o Styret mener det bør settes inn noe på nemd i normalvedtektene, og få de 
fylkene som har nemnder til å sette opp dette i oppsamlingssparagrafen.  

 
• Strategi: Foreslår at gruppa består av Torgeir, Martin, Raymond, en 

fylkesstyreleder og generalsekretær.  
 

• Plakettløpet: arbeidsgruppa er ferdig med sitt arbeid og legger det frem på 
landsstyremøtet i april.  
 

• Uttalelse: styret foreslår at tema kan være er inkludering, og kanskje også 
naboskap i nord. Jens Håkon er ansvarlig og ønsker innspill til aktuelle tema når 
landsmøtet nærmer seg.  

 
Andre saker og praktiske ting rundt landsmøtet vi må huske:  



 

 

- Under styrets melding bør det svares opp saker som ble tatt opp sist 
landsmøte.  

- De som blir valgt inn i styret bør bli med inn på leiren og være med på 
åpninga.  

- Vi må ha bankett med noe som kan ligne på scene og lydanlegg.  
- Må handles inn pynt til banketten,  
- Styret må jobbe ut prisene som skal deles ut priser på banketten i forkant. 
- Legge til rette for PCer – vi printer ikke ut sakspapirer 
- Legge til rette for at det er mulig å delta på Teams 
- Styret må sette tema for generaldebatt og uttale i forkant.  

 
Vedtak: Styret tar saken til orientering.  
 

Sak 14.01 Muntlig orientering – ny generalsekretær 
 
Raymond orienterer om prosessen. Gro Helene blir vikar i den vakante perioden 
etter at Signe slutter og ny er på plass. Annonsen er ute. Bruker et byrå son heter 
Skagerak Consulting. Søknadsfristen er 21. mars og ansettelsen skjer i april.  
 
Vedtak: Styret tar saken til orientering.  
 

P-sak  Æresdiplom  
 
Se egen p-protokoll 

Sak 15.01 Eventuelt 

Situasjonen i Ukraina 
Jens Håkon skriver forslag til uttalelse som styret vedtar i løpet av uka på samarbeid 
og naboskap i nord. Også vedtar styret det på epost.   


