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Protokoll fra det 1. ekstraordinære landsstyremøtet 

i 4H Norge i 2020 

 

Dato  15. april 2020 

Sted Nettmøte på Teams 

Tilstede 

 

 

 

 

 

 

Delegater med stemmerett 
 

1. Berit Fredriksen (Møre og Romsdal)  
2. Jonas Øisund (Troms)  
3. Nina Granum Bredesen (Østfold)  
4. Mariann Hegg (Vestfold) 
5. Mari Aksdal Hermansen (Rogaland)  
6. Grete Nytrøen Kvavik (Nordland)  
7. Helge Nærum (Telemark)  
8. Hege Pynttari (Buskerud)  
9. Trine Haug (Trøndelag) 
10. Jan Helge Maurtvedt (Akershus og Oslo)  
11. Synnøve Bratvold (Oppland) 

12. Eirik Hortemo Vikøren (Sogn og Fjordane)  

13. Tom Ivar Olsen (Agder) 

14. Synne Røthe Sandal (Hordaland)  

15. Mari Bårdshaug (Hedmark) 

16. Martha Knapp (N4HA)  

17. Siri Myhre (sentralstyret, leder) 

18. Torgeir Timenes Bell (sentralstyret, nestleder)  

19. Helle Formo Hartz (sentralstyret)  

20. Turi Elise Kaus (sentralstyret, ansattrepresentant)  

21. Raymond Kirknes (sentralstyret)  

22. Astrid Wehn (sentralstyret) 

23. Siri Heggebø (sentralstyret)  

Observatører med tale- og forslagsrett 
A. Signe Lindbråten (generalsekretær) 
B. Thor Christian Grosås (varaordfører) 
C. Tone Ødegård (NIFYEA, nestleder) 
D. Ann Evelyn Bergli (sekretariatet, HR-leder) 

 
Gjester uten tale- og forslagsrett 

E. Randi Versto Kaasa (påtroppende vikarierende generalsekretær) 
 

Forfall Finnmark 4H 

Martin Holmen (sentralstyret) 

Torbjørn Joa (sentralstyret) 

Vilde Alida Nilsen (sentralstyret) 

Jessica Kennedy (4H-Gård Norge, leder) 

Møteleder  Siri Myhre 

Referent  Signe Lindbråten  
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Sak 01.01 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtektene § 7.9  

Sentralstyret har ansvar for å sende ut program, innkalling og saksliste. Innkalling skal 

sendes ut fire (4) uker før møtedato. Sakspapirer skal sendes ut senest to (2) uker før 

møtedato. Dette gjelder også hvis en eller flere landsstyremedlemmer ønsker å fremme saker 

til landsstyremøtet. 

 
Vedtak: Innkalling ble sendt 18. mars og er derfor innenfor fristen på 4 uker, landsstyret 
godkjenner innkallingen. Den foreslåtte sakslisten godkjennes. 
 

Sak 02.01 Konstituering 

Vedtak: 
Møteledere: Siri Myhre  
Protokollfører: Signe Lindbråten 
Protokollunderskrivere: Mari Bårdshaug og Jonas Øisund 

Sak 03.01 Arrangementer i sommer 

Styreleder orienterte om hvilke tiltak man har iverksatt i organisasjonen med tanke på korona-

situasjonen. 4H tar sin del av dugnaden for å stoppe spredningen av smitte og gjør det vi kan 

for å opprettholde god 4H aktivitet og gi innhold til medlemskapet.  

Generalsekretær orienterte om digitale fremstøt organisasjonen har hatt de siste ukene og 

resultatene fra disse, og konsekvensene avlyste arrangementer og andre tiltak vil ha å si for 

organisasjonens ledd på kort og lang sikt.  

Fylkene kom med sine synspunkter på å skulle arrangere/avlyse sommerens arrangementer. 

En del har allerede bestemt seg for å avlyse og det var bred enighet i at det var en krevende 

beslutning men at sommerens planlagte arrangementer må avlyses.  

 

Leder for Nordland og vertskap for Landsleir 2020 synes det er trist at det ikke kan bli leir, 

men har forståelse for det. De begynner nå arbeidet med avlysningen.  

Et vedtak om å avlyse alle arrangementer omfatter også utvekslingsaktiviteten vår. Nestleder 

i NIFYEA kunne fortelle at de fleste samarbeidsland har avlyst all utvekslingsaktivitet ut året.  

Neste mulighet for å søke om Landsleir er 2024. Dersom Nordland ønsker å arrangere leir 

igjen så må de søke på lik linje med andre fylker, slik Sogn og Fjordane måtte.  

Landsstyret landet enstemmig på et vedtak der all aktivitet på fylkesnivå, nasjonalt og 

internasjonalt innstilles frem til 1. september. Myndigheten har forbudt kultur- og 

idrettsarrangementer frem til 15. juni. Vi kjenner pr nå ikke til hvilke regler som vil gjelde etter 

det. Landsstyret åpner for at det kan skje mindre lokale arrangementer i klubbene etter dette 

såfremt myndighetenes gjeldende retningslinjer følges. Når disse er klare vil det orienteres 

om til klubbene.  

 

Generalsekretærs forslag til vedtak: 

Ingen 4H aktivitet skal bryte med helsemyndighetene sine nasjonale retningslinjer.  

Alle planlagte fylkesarrangementer, nasjonale-, internasjonale arrangementer frem til 1. 

september avlyses.  
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Signert av: 

 

Jonas Øisund 

Leder 4H Troms 

 

Det skal ikke gjennomføres større arrangementer frem til 1. september.  

Alle fysiske arrangementer er avlyst frem til 15. juni. Dersom myndighetene sine retningslinjer 

følges kan det åpnes for mindre lokale klubbarrangementer etter det. 

 

Sak 04.01 Eventuelt – Hva gjør vi for å holde på medlemmene?  

Nå som all aktivitet og sommerens leirer blir avlyst er det nok mange som mister 

motivasjonen til å være medlem i 4H. Vi må fremover ha fokus på å fylle medlemskapet med 

innhold, selv om vi ikke kan møtes fysisk.  

Sentralstyret er villige til å gjøre de økonomiske prioriteringene som trengs for å holde på 

aktiviteten og medlemmene. De ønsker innspill også etter møtet på hvilke tiltak vi bør 

iverksette.   

Landsstyret kom med innspill til aktiviteter som kan kjøres lokalt og hva orienterte om 

aktivitetene fylkene har planlagt fremover. 

Landsstyret var opptatt av at avlysningene gjelder fysiske aktiviteter, og oppfordrer alle 

klubbene til å kjøre digitale aktiviteter og oppmuntre til ting man kan gjøre hjemme og i 

nærområdet.   


