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NY ANSATT! 

Hurra! Vi har ansatt en ny kollega som 

skal jobbe med oss nå når Johan snart 

blir pensjonist. Hun heter Gunnhild og 

kommer til å ha kontorsted i 

Trondheim. Gunnhild har allerede 

startet i en 20% stilling, men skal jobbe 

100% fra mars.  

Ønsk henne hjertelig velkommen! 

ÅRSRAPPORT 

Før jul var klubbene flinke til å 

registrere årsregnskap og årsplan! Det 

som gjenstår nå er å godkjenne 

årsrapporten. Den nyvalgte lederen i 

klubben skal gjøre dette, 

se videoSe hvordan her. NB! Frist 

1.februar! 

 

1.FEBRUAR – 

MEDLEMSLISTER & 

LODDSALG 

Det er lurt å sjekke klubbens 

medlemslister innen 1.februar. Det er 

nemlig antall medlemmer pr 01.02.22 

som blir grunnlaget for antall lodd som 

sendes ut til klubbene! Sjekk at dere 

ikke har medlemmer som har slutta 

fortsatt stående på lista. Hvis dere 

hjelp til å avslutte medlemsskap så 

send en mail til kontingent@4h.no. 

STYREVERVKURS 

Pga gjeldende covid-restriksjoner vil 

også årets styrevervkurs bli digitalt. 

Det foregår på Zoom lørdag 29.januar 

kl 09.00-16.30.  Instruktørene lover at 

kurset blir interaktivt og minst mulig 

«sitte å høre på»-kurs. Det er enda 

ikke for sent å melde seg på, bli med 

da vel! 

Meld deg på her! 

NATTVOLLEYBALL -AVLYST! 
Den planlagte nattvolleyballcupen 11-

12 februar blir dessverre avlyst! Dette 

er pga at dagens covid-restriksjoner vil 

gjøre dette vanskelig å gjennomføre.  

 
STORKURS 

Det er litt mer tid til å planlegge 

STORkurs, vår nyansatte har fått 

oppgaven og planlegger nå STORkurs 

som vi krysser fingrene for blir 

gjennomførbare siste helg i mars og 

første helg i april. Mer info kommer! 

 

FYLKESÅRSMØTE 

Vi har fremdeles et håp om at vi kan få 

OM: Ny ansatt, årsrapport, 

1.februar medlemslister og lodd, 

styrevervkurs, nattvolleyball, storkurs, 

fylkesårsmøte, supportkveld digitale 

prosjekt, trivselsagent, demokrati- 

prosjektet, landsleir 2022, årstidens 

oppdrag, lenker og viktige datoer. 
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gjennomført fylkesårsmøtet fysisk som 

planlagt. Vi er derfor nå i ferd med å 

finne ut hvor vi kan leie lokaler som er 

store nok til avstandskravene og med 

faste tilviste plasser. Mer informasjon 

kommer så snart vi har fått dette på 

plass! Årsmøteinnkallingen med 

sakliste er rett rundt hjørnet og skal 

være sendt ut til alle klubbene innen 

5.februar. Følg med i innboksen! 
 

SUPPORTKVELD DIGITALE 

PROSJEKT 

2.februar arrangeres det nasjonal 

opplæring i prosjektplattformen. 

Opplæringen vil foregå på TEAMS.  

Du kan melde deg på her. 

Om du ikke får med deg den nasjonale 

opplæringen vil også vi i Trøndelag ha 

dette som tema på den digitale 

klubbrådgiverkvelden i uke 10. Dag og 

tidspunkt er enda ikke satt, men følg 

med! 

TRIVSELSAGENT 

Det er fremdeles ledige plasser på 

årets Trivselsagent-gruppe i 

Trøndelag! Og i år kommer det også til 

å bli arrangert en nasjonal 

Trivselsagentsamling under årets 

Landsleir i Breim. Trivselsagent er et 

4H-prosjekt for deg som er 2,3 eller 4 

års senior.  

Meld din interesse her! 

 

DEMOKRATIVERKSTED 
HEI, HEI, PÅTIDE Å STÅ OPP OG 

ENDRE VERDA! 
Nytt av året er «demokratiprosjektet». 

Trøndelag, Hedmark og Oppland tilbyr 

nå ekslusivt 10 plasser til 4H-ere som 

ønsker å fordype seg i demokrati i 

årets 4H-prosjekt. Vi skal bl.a. på en 3-

dagers samling på Utøya i juni! Frist for 

å melde interesse er 15.februar. For 

alle medlemmer fra 14 år og oppover! 

Les mer og meld interesse her! 

 
LANDSLEIR 2022 

Er du klar for leir i 

sommer? 30.juli - 

6.august er det 

klart for landsleir 

for 4H-ere fra hele 

landet! Velkommen 

skal du være! 

Temaet for leiren 

er ”heilt lokalt”, der fokuset er 

bygdelivet, og reisa den generelle 

bygda har hatt - fra jordbruk til kultur. 

Under landsleir 2022 vil vi feire 

dialektmangfoldet og bygdekulturen. 

Les mer om landsleir her. 

 

LENKER SOM ER KJEKKE 

Møtebok, Kassabok og Året Rundt, blir 

ikke sendt ut da dette ligger ute digitalt. 

https://4h.no/ressurssider/moteboka-

kassaboka-og-aret-rundt/ 

 

ÅRSTIDENS OPPDRAG 

Konkurransen fortsetter i 4H og du kan 

vinne flott turutstyr. Målet er at enda 

flere vil dele bilder og opplevelser dere 

har i friluft i nærområdet deres. Her 

kan du lese mer om opplegget som for 

vinteren varer fram til 22. februar. 

 

VIKTIGE DATOER 

2022: Frivillighetens år!  

29.jan: Styrevervkurs, digitalt 

31.jan: Årsrapportering, siste frist!  

19.mar: Fylkesårsmøte  
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