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Dato:  30. januar   
Sted:  Teams 
Tilstede:  Siri Myhre  

Andrine Fossum 
Andreas Ølvestveit  
Jens Håkon Birkeland  
Martin Holmen  
Turi Elise Kaus (ansattrepresentant)  
 
Raymond Kirknes (vara) 
Astrid Wehn (vara)  
Torgeir Timenes Bell (vara)   
 
Ole Mathis Kruse (4H-gård Norge)  
Emil Barstad (N4HA)  
 
Signe Lindbråten (generalsekretær i permisjon) 
Randi Versto Kaasa (vikarierende generalsekretær)  
  

Fraværende:  Helle Formo Hartz  
Simen Saxebøl (ordfører) 
Thor Christian Grosås (varaordfører)  

Møteleder:  Siri Myhre   
Referent:  Randi Versto Kaasa  

 
 
 

Protokoll fra det 1. sentralstyremøtet i 2021 i 4H Norge 

Faste saker 

Sak 01.01 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Vedtak: Innkallinga og sakslista godkjennes   
Sak 02.01 Godkjenning av protokoll fra det 11. sentralstyremøtet i 2020 

 
 
Vedtak: Protokollen fra det 11. sentralstyremøtet godkjennes.   

Sak 03.01 Styrets kalender 

- Sentralstyret deltar på fylkesårsmøtene i sine kontaktfylker.   
- Sentralstyret skal gjennomføre fylkesstyredialoger i 2021. Alternativ 

møtestruktur må vurderes under korona.   
 
Vedtak: Styrets kalender oppdateres med endringene som kom i møtet.   
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Sak 04.01 Fylkesrunden  
 
 
Vedtak: Styret tar saken til orientering  

Sak 05.01 Økonomi status 2021 
 
Saken ble behandlet under regnskap/budsjett 

Sak 06.01 Muntlig orienteringer fra sekretariatet 
 
Generalsekretær orienterte fra sekretariatet: 

• Generalsekretær, Signe Lindbråten, er tilbake fra 1. februar. Randi går 
da over til å være HR leder og leder for admin.avdelingen. 

• For å sikre læring og nødvendige forbedringer, evaluerer sekretariatet 
prosessen rundt fristen for å levere årsmelding og årsregnskap for 4H-
klubbene.  

• Systemet for opplæring i valgkomitearbeid er ferdigstilt. Skal ut på 
høring i fylkene. Torgeir Bell deltar på høringen fra sentralstyret.   

• Sekretariatet etablerer lønnssystem og lønnspolitikk. Kan vurderes inn 
på et av vinterens/vårens sentralstyremøter.  

 
Vedtak: Styret tar saken til orientering.   

Løpende saker 

Sak 07.01 Foreløpig årsresultat 2020  
 
Styret fikk presentert foreløpig årsresultat for 2020.  
 
 
Generalsekretærens forslag til vedtak: Styret tar foreløpig regnskapet for 2020 til 
orientering. 
 
Vedtak: Styret tar foreløpig regnskapet for 2020 til orientering. Generalsekretær 
vurderer behov for avsetning ifm. oppkjøp av varelager.  
 

Sak 08.01 Budsjett 2021 

På det 11. styremøtet i 2020 ble budsjettet for 2021 og rammebudsjettet for 2022 
saksbehandlet. Oppdatert budsjett ble lagt frem med styrets prioriteringer. 
 

Vedtak: Sentralstyret vedtar budsjettet for 2021 og 2022.  
 
 

Sak 09.01  Sak frå hovudkomiteen for 4H-landsleir 2022  
 
Jamfør avtalen for landsleir 2022 skal sentralstyret godkjenne leirstad, tidspunkt og 
varigheit for landsleiren. Framlegget til tid, stad og varigheit vert fremja i møtet.  
 
 
Vedtak: Sentralstyret godkjenner hovudkomiteens framlegg til leirstad, tidspunkt og 
varigheit for landsleiren 2022.  



3 
 

 

Sak 10.01 Drodlerunde 4H-aktivitet i 2021  
 
2021 blir andre år på rad uten storleir i 4H. Sentralstyret tok en drodlerunde rundt 
alternativ 4H-aktivitet. 
 
Notater fra drodlerunden:  
- I planleggingen av alternativ aktivitet bør vi stille oss spørsmålene - hva binder 

oss sammen? Hva er 4H for oss? Hva får medlemmene ut av en storleir?  
- Regionale leirer er viktige. Hvordan kan vi tilrettelegge?  
- Online sommerleir i Minecraft i 4H. En tilgjengelig plattform, som brukes bredt.  
- Trekke ut aktiviteter som skjer på leir  speed-dating på nett, oppfordre til KRF, 

kortspill på nett, konsert som streames, «russeknuter» for 4Here. 
- N4HA er tildelt 400 000 kr til aktivitet for alumnene. Må sees i sammenheng med 

andre aktiviteter.  
- Anbefaler en kombinasjon av fysisk og digital aktivitet. 
- Vi må parallelt planlegge høsten. Alle fylker bør ha et tilbud til alle 

medlemskategorier fra høsten.   
- Fjorårets «leir i konvolutt» ble godt tatt imot.  
- Alternativ aktivitet sommeren 2021 er godt forankra i strategi og handlingsplan 

vedtatt på landsmøtet  satsingen på 4H-sprell og 14-åringen. Vi har midler til 
4H-sprell, og kan koble på byrå.  

- Den alternative aktiviteten bør informeres om i Aktivitet 01.2021, som kommer ut 
i mars.  

- Ønsker et nasjonalt arrangement til sommeren. Noe som er tilgjengelig for alle, i 
en kort periode.   

- Veien videre: sekretariatet tar initiativ og leder en workshop der Emil Barstad, 
Torgeir Timenes Bell, Martin Holmen, Astrid Wehn og Andrine Fossum stiller fra 
styret. Gruppa definerer sommerens alternative aktivitet, og bidrar til å lage 
retningslinjer for fylkesleir. 

- Styret vil ha en workshop med sekretariatet der man tar drodlerunden videre og 
kommer med forslag til aktiviteter til generalsekretær.  

 
 
Vedtak: Generalsekretær tar med seg innspill og forslag fra sentralstyret i det videre 
arbeid med alternativ aktivitet.  
 
Sekretariatet inviterer og leder til en workshop der Emil Barstad, Torgeir Timenes 
Bell, Martin Holmen, Astrid Wehn og Andrine Fossum stiller fra styret. Gruppa 
definerer aktivitet, og bidrar til å lage retningslinjer for fylkesleir. 
 
  
P-saker  

- Søknad om æresdiplom. Se egen p-protokoll.   
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 Eventuelt 

- Sentralstyret forbereder en hilsen til fylkesårsmøtene. Sekretariatet sender ut 
en gave til nyvalgt fylkesstyre.   

- Et av vinterens sentralstyremøter holdes av til tematikken 
medlemskategorier/4H-gård og rekruttering.   

- Det er ikke avklart hvem som stiller fra sentralstyret på 4H-gård Norges 
årsmøte 15. februar, kl. 18:30. Følges opp i styrets Facebook-gruppe. 
    



Protokoll 2. sentralstyremøtet i 2021 i 4H Norge 
 

Dato:  25. februar 2021 
Sted:  Teams 
Tilstede:  Siri Myhre (leder) 

Martin Holmen (nestleder) 
Andrine Fossum 
Andreas Ølvestveit  
Jens Håkon Birkeland  
Torgeir Timenes Bell (1. vara)   
Raymond Kirknes (2. vara) 
Astrid Wehn (3. vara)  
Turi Elise Kaus (ansattrepresentant)  
 
Ole Mathis Kruse (4H-gård Norge)  
Emil Barstad (N4HA)  
 
Randi Versto Kaasa (Assisterende generalsekretær) 
Signe Lindbråten (generalsekretær) 
  

Fraværende:  Helle Formo Hartz  
Møteleder:  Siri Myhre   
Referent:  Randi Versto Kaasa  

 
 

Faste saker  

Sak 01.02 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Vedtak: Innkallinga og sakslista ble godkjent.  
  

Ingen 
vedlegg 

Sak 02.02 Godkjenning av protokoll fra det 1. sentralstyremøtet i 2021 
 
Vedtak: Protokollen fra det 1. sentralstyremøtet godkjennes uten endringer.  

Protokollen 
vedlagt 

Sak 03.02 Styrets kalender 
Ingen endringer   

Lagret i 
skyen  

Sak 04.02 Fylkesrunden  
Styret ble orientert kort fra de årsmøtene som har vært gjennomført så langt.  

• Møre og Romsdal 4H og Sogn og Fjordane 4H: Ansvarssentralist Astrid 
var på møtene. Begge brukte Go Plenum og ble gjennomført på Teams. 
Kom seg godt gjennom sakslista og møtene gikk greit praktisk. 
Valgkomiteen i Sogn og Fjordane 4H hadde ikke klart å fylle alle 
plassene til årsmøtet, men resten fikk de på plass i løpet av årsmøtet. 
Møre og Romsdal 4H har fått ny fylkesstyreleder.  

Ingen vedlegg 



• Sogn og Fjordane 4H har vedtatt uttalelse om nynorsk på årsmøtet der 
de ikke er fornøyd med hvordan vi har fulgt opp målsetningen om mer 
nynorsk i 4H Norge. Styret følger opp dette på et senere møte. 

• Hedmark 4H: Mari ble gjenvalgt som fylkesstyreleder. 
• Rogaland 4H: Andrine deltok på møtet. Den saken det var mest 

engasjement rundt var en uttalelse om hurtigbåter. Møtet foregikk på 
teams, og med Go Plenum. De hadde litt trøbbel med Go Plenum men i 
det store og hele gikk møtet bra. Mesteparten av styret fortsetter. Mari 
fortsetter som leder. Rogaland 4H har kontrollkomite.  

• 4H gård Norge: årsmøtet gikk greit. Jessica fortsetter som leder og 
resten av styret fortsetter også. Møtet gikk greit. Digital del av årsmøte 
videre også for at flere kan delta. Så kan de som vil delta på seminaret 
kan det og de som kun vil delta digitalt kan gjøre det.  

 
Generalsekretær sitt forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering  

Sak 05.02 Økonomi status 2021 
 
Generalsekretær sitt forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering 
 

 

Sak 06.02 Muntlig orienteringer fra sekretariatet 
 
Generalsekretær orienterer fra sekretariatet.  

- Medlemstall 2020, medlemstallet pr 31.12.2020 endte på 11.083. Det er 
en nedgang på 619.   

- Prosjektplattform 
- Alumnprosjekt 
- lyser ut tre stillinger 
- Frode innholdsprodusent begynner på mandag  
- Nå kan styret legge inn honorar i Visma 

 
Vedtak: Styret tar saken til orientering.    

Ingen vedlegg 

Løpende saker  

Sak 11.02 Oppdatert oppdragsmal for samarbeidsmodell 4H Norge og 4H fylket   
 
Arbeidsgruppa har oppdatert oppdragsmalen med fremdriftsplan og milepæler.  
 
Jens Håkon blir med i gruppa fra sentralstyret. Astrid vurderer også om hun skal 
bli med.  

Vedtak: Sentralstyret godkjenner den oppdaterte oppdragsmalen.   
 

Sakspapir og vedlegg 
vedlagt. 



 
 

 

 

Sak 12.02 Orienteringer og drøfting 

Styremedlemmene som sitter i arbeidsgrupper eller deltar i andre pågående 
prosesser orienterte kort om fremdriften. 

Jens Håkon er internasjonalt ansvarlig og orienterte fra Gambiasamarbeidet. 
Styringsgruppa for Gambia har hatt møte. De skulle egentlig hatt møte med 
Gambia 4H. Planlegger studietur til Gambia. Åpner snart for at man kan melde 
seg på den. Skal være valg i Gambia til høsten så det er spennende å følge med 
utviklingen der.  

Torgeir orienterte fra arbeidsgruppe for revidering av plakettløp. Oppdaterer 
oppdragsmalen og sender den til godkjenning pr epost. Har en del rådata etter 
spørreundersøkelsen som var sendt ut i fjor.  

Andreas orienterte om nasjonal kurshelg. De har hatt et møte og skal ha møte 
en gang i mnd. fremover.  

Siri orienterte om arbeid med avvikssystem, der er man godt i gang, men må 
landes sammen med sekretariatet.  

Siri og GS snakker om resten av arbeidsgruppene på et senere møte for å se 
hvordan de tas videre.  

 

Vedtak: Sentralstyret tar saken til orientering.   
 
 

Ingen sakspapir, m
untlig orienteringer 

 
P-sak 

Muntlig orientering  

Ingen 
sakspapir  



Protokoll 3. sentralstyremøtet i 2021 i 4H Norge 
 

Dato:  24. mars 2021 
Sted:  Teams 
Tilstede:  Siri Myhre (leder) 

Martin Holmen (nestleder) 
Andrine Fossum 
Andreas Ølvestveit  
Jens Håkon Birkeland  
Torgeir Timenes Bell (1. vara)   
Raymond Kirknes (2. vara) 
Astrid Wehn (3. vara) 
Irene Pande (ansattrepresentant)  
 
Ole Mathis Kruse (4H-gård Norge)  
Emil Barstad (N4HA)  
 
Randi Versto Kaasa (Assisterende generalsekretær) 
Signe Lindbråten (generalsekretær) 
  

Fraværende:  Helle Formo Hartz  
Møteleder:  Siri Myhre   
Referent:  Signe Lindbråten 

 
 

Faste saker  

Sak 01.03 Godkjenning av innkalling og saksliste 
flere saker til eventuelt 

Vedtak: Innkallinga og sakslista godkjennes  
  

Ingen 
vedlegg 

Sak 02.03 Godkjenning av protokoll fra det 2. sentralstyremøtet i 2021 
 
Vedtak: Protokollen fra det 2. sentralstyremøtet godkjennes.   

Protokollen i 
sam

ledok. 

Sak 03.03 Styrets kalender 
 
Ingen endringer  

Lagret i 
skyen  

Sak 04.03 Fylkesrunden  
De som har vært på årsmøter orienterer kort.  
 
Andreas: var på Telemark og Buskerud sine. Telemark var raskt og greit møte. 
Litt få som sa noe. Helge gjenvalgt som leder. Buskerud hadde litt mer aktivitet. 
Hege gjenvalgt som leder. Fint årsmøte, Var fint at de delte ut to æresdiplom. 
Litt mer debatt. Folk var lei av digitale møter. Styret hadde litt høy snittalder.  

Ingen vedlegg 



Raymond: var på Nordland sitt. De var veldig aktive, hadde generaldebatt og 
vedtok uttalelse. Var nesten som et LM. Grethe gikk av som leder. Miriam tok 
over. Regnskapet var ikke revidert. Noen hadde trøbbel med dårlig nettilgang.   
 
Raymond: Troms hadde et kort møte, valgkomiteen hadde ikke funnet 
valgkomite for neste runde. Jørgen ble gjenvalgt som leder. Skal ha 
ekstraordinært årsmøte med valg av ny valgkomite.  
 
Raymond: Finnmark sitt årsmøte ble avlyst, skal kanskje ha det etter påske.  
 
Andrine: var på Hordaland sitt årsmøte. Veldig aktive medlemmer. Litt trøbbel 
med Go Plenum. Revisor hadde noen kommentarer. Ordstyrer var god til å 
veilede årsmøtets delegater underveis.  
 
Styret ble informert om en uønsket hendelse på årsmøtet i Østfold. Der noen 
hacka seg inn i det digitale møtet. Saken er undersøkt og håndtert.  
 
Vedtak: Styret tar saken til orientering  

Sak 05.03 Økonomi status 2021 
 
Randi orienterte. Resultatet i 2020 ender på rundt 130.000. Det er avvik fra 
originalt budsjett på ca 300.000. Endelig regnskap for 2020 behandles på neste 
styremøte.  
 
Pr februar: det har ikke skjedd voldsomt mye. Vedtatt budsjett på 3 mill, vi ser at 
pandemien fortsetter å påvirke økonomien og det gir mye usikkerhet. På 
tilskuddssiden veit vi at vi får ca 800.000 mer enn budsjettert. Usikkerhet rundt 
samarbeidet med Speidersport, ny nettbutikk gir ny usikkerhet. Vanskeligere 
også å estimere loddinntekter på grunn av endringer.  
 
Styret behandler revidert budsjett i juni. Første innspill til budsjett på møtet i mai.  
 
Vedtak: Styret tar saken til orientering 
 

Ingen vedlegg 

Sak 06.03 Muntlig orienteringer fra sekretariatet 
Vi har tre ledige stillinger ute, kommer filmer fra innholdsprodusent, oppdatert 
retningslinjer på korona,  
 
Styret vil gjerne hilse på nye ansatte sentralt.  
  
Vedtak: Styret tar saken til orientering.  
   

Ingen vedlegg 

Løpende saker  

Sak 13.03 Medlemskategorier 
 
Generalsekretær la frem saken. Ole Mathis orientere fra 4H Gård Norge og 
videre tanker.  
 

Sakspapir  



Elementer fra behandlingen:  
- Siri ønsker at man skal kunne melder seg inn, også er det alderen som 

bestemmer hvilken kategori du havner i. 
- Må jobbe med hva det ligger inne i de forskjellige kategoriene – inviteres til 

forskjellige aktiviteter. 
- Folk blir forvirra av kategoriene våre.  
- Kanskje en prosess på et fysisk styremøte, også på landsstyremøte til 

høsten om dette. Det bør også være noe sammen med ansatte. 
- Sekretariatet må ha gått gjennom regler og økonomi rundt dette i forkant.   
 
Generalsekretærens forslag til vedtak: Som en del av vervearbeidet i 2021 og 
2022 gjøres det en vurdering av dagens medlemskategorier.  Dersom arbeidet 
konkluderer med at det er hensiktsmessig å endre dagens medlemskategorier 
fremmes forslag om dette for landsmøtet 2022. 
 
 
Vedtak: Som en del av vervearbeidet i 2021 og 2022 og etter en prosess som 
involverer landsstyret og sekretariatet gjøres det en vurdering av dagens 
medlemskategorier. Dersom arbeidet konkluderer med at det er hensiktsmessig 
å endre dagens medlemskategorier fremmes forslag om dette for landsmøtet 
2022. 
 
 

Sak 14.03 Vervestrategi 

Generalsekretær la frem saken.  
 
Innspill til videre vervejobbing:  
- Dette dokumentet er først og fremst et arbeidsdokument for sekretariatet. Det bør 

etter hvert utvikles noe som er enklere å bruke for fylkene også.   
- I år er det vanskelig å vite hvordan utfallet blir og hvilke vervetiltak som kan 

gjennomføres som planlagt.  
- Styret vil ta punkt 5.4 «under vingene» og få inn målene fra årsmøtene og følge 

disse opp. 
- Styret savner et godt system for evaluering av tiltakene i dokumentet. 
- Bør ha noe mer på medlemspleie arbeidet i klubben som ofte klubbrådgiverne gjør.  
- Medlemsfordeler – det er litt for mye fokus på pris og litt for lite på medlemsfordeler 

når man melder seg inn. 
- Punkt 9 vervekampanjer – må gjøre det litt mer lystbetont. Jobbe med 

mobiliseringen til kampanjene.  
- Årstall under måltall er ikke oppdatert.  
- Opptatt av 14åringene – bør ha pleie av 14åringen.  
 
Vedtak: Sentralstyret vedtar vervestrategien for 2021. 
 

Sakspapir 

Sak 15.03 Frivillighetens år 

 
Saken er utsatt til senere 

Ikke sakspapir  

 Eventuelt            
Ikke 
saksp
apir 



 

Leir i lomma: styret diskuterte dato for Leir i Lomma. Generalsekretær tar 
avgjørelse i løpet av noen dager. Alumnene sine innspill er viktig. Det skal ha 
årsmøtet sitt 18. juli.  

Fylkesstyreopplæring: Siri orienterte om årets planer for fylkesstyreopplæring, 
Modul 1 til 3 tas i fylkene, 4 og 5 skjer på Teams i april og resten tas til høsten.   

Vedtekter: Andrine lager oppdragsmal på vedtektsarbeid med forslag til gruppe 
til neste styremøte.  



Protokoll 4. sentralstyremøtet i 2021 i 4H Norge 

Dato:  21. april 2021 

Sted:  Teams 

Tilstede:  Martin Holmen (nestleder) 

Andrine Fossum 

Andreas Ølvestveit  

Jens Håkon Birkeland  

Helle Formo Hartz 

Torgeir Timenes Bell (1. vara)   

Raymond Kirknes (2. vara) 

Astrid Wehn (3. vara) 

Turi Elise Kaus (ansatterepresentant)  

Ole Mathis Kruse (4H-gård Norge)  

Emil Barstad (N4HA)  

 

Randi Versto Kaasa (Assisterende generalsekretær, deler av møtet) 

Beate Patay (sekretariatet, saken om nynorsk) 

Signe Lindbråten (generalsekretær) 

  
Fraværende:  Siri Myhre (leder)  
Møteleder:  Martin Holmen  

Referent:  Signe Lindbråten 

 

 

Faste saker  

Sak 01.04 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

Generalsekretær sitt forslag til vedtak: Innkallinga og sakslista godkjennes  

 

Vedtak: Innkallinga og sakslista godkjennes med to saker til eventuelt: 

Godkjenning av årsmøtet i Sogn og Fjordane, og søknad om æresdiplom.  

 

Sak 02.04 Godkjenning av protokoll fra det 3. sentralstyremøtet i 2021 

 

Vedtak: Protokollen fra det 3. sentralstyremøtet godkjennes med endringer fra 

Turi Elise på dato og endring av et navn.   

 

Sak 03.04 Styrets kalender 

 

Styret ønsker å ha styremøtene fremover på torsdager i stedet for onsdager.  

 

Generalsekretær sitt forslag til vedtak: Styrets kalender oppdateres med 

eventuelle endringer som kom i møtet.   

 

Vedtak: Styremøtene fremover arrangeres på torsdager i stedet for onsdager 

fremover. Styrets kalender oppdateres med nye datoer.   
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Sak 04.04 Fylkesrunden  

 

- Martin har vært på årsmøtet i Agder.  

- Finnmark er siste fylke ut og skal ha årsmøtet sitt neste uke. Raymond deltar. 

- Alle fylkene som har sendt inn årsmøteprotokollene sine til Signe lagres på 

DELEmappa/Nytte og Inspirasjon/Årsmøter/2021. Kan være nyttig å ta en titt på 

f.eks økonomien og årsplanene til fylkene.   

 

Vedtak: Styret tar saken til orientering  
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Sak 05.04 Økonomi status 2021 
 
Randi orienterte om status økonomi pr dags dato. Randi orienterte også om 
årets lønnsforhandlinger. 4H forholder seg til frontfagsmodellen som i år landet 
på 2,7 %. Fristen for å ha landet årets forhandlinger er 5. mai.  
 
Vedtak: Styret tar saken om økonomi og lønnsforhandlinger til etterretning.  
 

 

Sak 06.04 Muntlig orienteringer fra sekretariatet 

 

Signe orienterte fra sekretariatet. De ansatte jobber heltemodig på, men vi 

merker koronaslitasje og det er tungt å måtte avlyse og ikke kunne planlegge 

langsiktig. Vi har fått inn få medlemmer til Hovedkomite for leir i lomma 

 

Vedtak: Styret tar saken til orientering. 
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Løpende saker  

Sak 17.04 Resultat 2020  
 
Randi la frem 4H Norge sitt økonomiske resultat for 2020 og presenterte styrets 
melding for 2020. 
 
Generalsekretær bes om å sjekke opp avskrivning av nettbutikkvarer for ukurans 
med revisor. Og ta endelig vedtak av resultatet for 2020 per epost i ettertid, og 
sette det inn i denne protokollen.   
 
Generalsekretærens forslag til vedtak: Sentralstyret godkjenner 

fondsregnskapet og årsregnskapet for 2020, og vedtar styrets melding. 

 

 

Vedtak pr epost: ikke nok styremedlemmer responderte så vedtaket ble tatt på 

påfølgende styremøte.  
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Sak 18.04 Auka bruk av nynorsk 

Signe la fram saka. Jens Håkon presenterte eit heilskapleg endringsforslag 

jobba fram av nynorskgruppa.  

 

Element frå debatten: styret meiner dette er ei viktig sak og at vi må bli betre på 

å representere begge målformene i kommunikasjonen vår. Det er viktig å 

prioritera det som blir kommunisert ut til medlemmar og klubbar framfor interne 

dokument. Det vart debattert om vi skulle ha eit mål om 40 % eller krav på 25%. 

 

Generalsekretærs forslag til vedtak: Vervemateriell og verktøy/malar for 4H-

klubbar, skal i hovudsak finnast på begge målformer. 

 

Nasjonal nettside skal vere på bokmål, men minst 25 % av Aktuelt-sakene skal 

vere på nynorsk. Fylka som ønskjer, kan tilpasse si nettside til nynorsk. 

 

Allereie eksisterande vervemateriell og verktøy/malar omsettast ikkje. 

 

Heilskapleg forslag frå gruppa:  

1. Vervemateriell og verktøy/malar for 4H-klubbar, skal i finnast på begge 

målformer. Dette vil inkludera ei omsetting av allereie eksisterande 

vervemateriell, verktøy og malar.  

 

2. På 4H Noreg sine Landsmøte, Landsstyremøte og Sentralstyremøte, 

skal minst 25% av sakene skal vere på nynorsk. 

 

3. Ein opprettar ikkje ein parallell nynorskversjon av nettsida og 

«layouten» på sida forblir bokmål, men minst 40% av innhaldet skal til 

ei kvar tid vere på nynorsk. Det skal leggast til rette for at dei fylka 

som ynskjer det skal kunna tilpasse sine sider til Nynorsk.  

 

4. God Nynorsk-kompetanse skal vektleggjast ved tilsettingar i 

organisasjonen. Dette bør og understrekast ved utlysing av stillingar. 

 

5. 40% av postane i sosiale media skal vera på Nynorsk 

 

6. Minst 40% av nye profilartiklar skal vera på Nynorsk.  

 

 

Vedtak: Vervemateriell og verktøy/malar for 4H-klubbar, skal i hovudsak finnast 

på begge målformer. 

 

Nasjonal nettside skal vere på bokmål, men minst 25 % av Aktuelt-sakene skal 

vere på nynorsk. Fylka som ønskjer, kan tilpasse si nettside til nynorsk. 

 

Allereie eksisterande vervemateriell og verktøy/malar omsettast ikkje. 
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Protokoll 5. sentralstyremøtet i 2021 i 4H Norge 
Dato:  20.05.2021 
Sted:  Teams 
Tilstede:  Siri Myhre (leder) 

Martin Holmen (nestleder) 
Andreas Ølvestveit  
Torgeir Timenes Bell (1. vara)   
Turi Elise Kaus (ansatterepresentant)  
Ole Mathis Kruse (4H-gård Norge)  
Emil Barstad (N4HA)  
Astrid Wehn (3. vara) 
 
Randi Versto Kaasa (Assisterende generalsekretær, deler av møtet) 
Ide Lillealtern (sekretariatet, saken om Leir i lomma) 
Signe Lindbråten (generalsekretær) 
  

Fraværende:  Andrine Fossum 
Raymond Kirknes (2. vara) 
Helle Formo Hartz 
Jens Håkon Birkeland  
  

Møteleder:  Siri Myhre 
Referent:  Signe Lindbråten 

 
 

Faste saker  

Sak 01.05 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Vedtak: Innkallinga og sakslista godkjennes  
  

Ingen 
vedlegg 

Sak 02.05 Godkjenning av protokoll fra det 4. sentralstyremøtet i 2021 
 
Vedtak: Protokollen fra det 4. sentralstyremøtet godkjennes.   

Protokollen 
vedlagt  

Sak 03.05 Styrets kalender 
 
ingen endringer  

Lagret i 
skyen  

Sak 04.05 Fylkesrunden  
 
Vedtak: Styret tar saken til orientering  

Ingen 
vedlegg 

Sak 05.05 Økonomi status 2021 
 
(tas i sammenheng med sak 20) 
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Vedtak: Styret tar saken til orientering 
 

Sak 06.05 Muntlig orienteringer fra sekretariatet 
 
Vedtak: Styret tar saken til orientering.    

Ingen 
vedlegg 

Løpende saker  

Sak 19.05 Årsmelding 2020 
 
Emil, Torgeir og Andreas melder seg til å gå igjennom nynorsken for 
verdiøkning.  
 
Vedtak: Styret vedtar teksten til årsmeldinga for 2020 og ber generalsekretær 
ferdigstille den basert på de endringsforslaga og innspel som sentralstyret har. 
 

Sakspapir og vedlegg 
vedlagt 

Sak 20.05 Revidert budsjett 

Randi orienterte om det vedtatte budsjettet og status så langt i 2021. Styret kom 
med innspill til revidering av budsjettet for resten av året. Endelig vedtak skjer på 
neste styremøte.  
 
Ting styret mener er viktig å prioritere: 
- Event og sprell som får oss på riksdekkende mediekanaler opp mot neste 

sommer/landsmøte  
- Det må komme frem i budsjettet det vi planlegger opp mot 14åringer  
- Handlingsplanen må vises tydelig i budsjettprioriteringene, og/eller motsatt 
- De 100.000 til fylkene er det viktig at har en langsiktighet – styret tar en behandling 

av dette på neste styremøte 
- Varelager, skal det inn et tilbakekjøp?  
- Prioritere kurs og kursing – vi har et etterslep på utdanning av flinke folk 
 
Vedtak: Generalsekretær tar med styret sine innspill og utarbeidet revidert 
budsjett. 
 

Sakspapir og vedlegg vedlagt 

Sak 21.05 Godkjenning av årsmøteprotokoller 

Trøndelag 4H og Akershus og Oslo 4H har hatt årsmøte som ikke var 
vedtaksdyktig, så styret må godkjenne de. Protokollen ligger vedlagt.  
 
Akershus og Oslo 4H har vedtatt vedtektsendringer som styret også skal 
godkjenne.  
 
Vedtak: Styret godkjenner årsmøtene i Akershus og Oslo 4H og Trøndelag 4H. 
Styret godkjenner endringen i Akershus og Oslo sine vedtekter.  
 

Protokollene og 
vedtektsendringene ligger vedlagt 
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Sak 22.05 Leir i lomma 

Siri og Signe presenterte saken. Det er vanskelig å engasjere seg for tiden, 
motivasjonen er ikke på topp. Styret støttet forslaget om å avlyse leir i lomma. 
Og tok en runde på om det er noe man kan gjøre istedenfor, for å få opp 
motivasjonen blant medlemmene.  
 
Noen av forslagene var å sende en hilsen i posten, lage en kortfilm om det å 
være 4Her akkurat nå for å vise ungdom i landet som står i samme situasjon, at 
vi sees til neste år på leir, eller å bruke penger på å få flere inn på SoMe-
plattformene våre (Instagram).  
 
Vedtak: Leir i lomma avlyses. Generalsekretær tar med seg innspillene som kom 
i møtet og utarbeider en hilsen som sendes ut til 4H-medlemmer i løpet av 
sommeren.  
 

Sakspapir vedlagt 

Sak 23.05 Orienteringer  

1. Strategi til landsmøtet 2022 
Til styremøtet over sommeren legges det frem forslag til oppdragsmal på arbeid 
med strategi.  

2. Landsleir 2022 
Styret tok en runde på hvem de mener bør følge opp Landsleir 2022 og landet 
på at det er ønskelig at Astrid som er ansvarssentralist for Sogn og Fjordane 
også følger opp leiren.  

M
untlig orienteringer  

Eventuelt  Resultat 2020  
 
Saken ble behandlet på 4. styremøte 2021, men før styret kunne gjøre endelig 
vedtak ønsket de at generalsekretær skulle sjekke opp avskrivning av 
nettbutikkvarer for ukurans med revisor. Dette er gjort og alt er slik det skal være 
i 2020-regnskapet. Dette vil i så fall få konsekvenser for 2021-regnskapet.  
 
Vedtaket skulle så skje pr epost, men grunnet for få svar tas vedtaket på dette 
møtet.   
 
 
Vedtak: Sentralstyret godkjenner fondsregnskapet og årsregnskapet for 2020 
med overskudd på kr 125 290,-, og vedtar styrets melding. 
 
 

 



Protokoll 6. sentralstyremøtet i 2021 i 4H Norge 

Dato:  25.08.2021 

Sted:  Teams 

Tilstede:  Siri Myhre (leder) 

Martin Holmen (nestleder) 

Andreas Ølvestveit  

Turi Elise Kaus (ansatterepresentant)  

Emil Barstad (N4HA)  

Andrine Fossum 

Helle Formo Hartz 

Jens Håkon Birkeland  

Torgeir Timenes Bell (1. vara)   

Raymond Kirknes (2. vara) 

Astrid Wehn (3. vara) 

Ole Mathis Kruse (4H-gård Norge)  

Gro Helene (HR-leder) 

Signe Lindbråten (generalsekretær) 

 

Fraværende:   

Møteleder:  Siri Myhre 

Referent:  Signe Lindbråten 

 

 

Faste saker 

Sak 01.06 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

Vedtak: Innkallinga og sakslista godkjennes  

  
Sak 02.06 Godkjenning av protokoll fra det 5. sentralstyremøtet i 2021 

 

Vedtak: Protokollen fra det 5. sentralstyremøtet godkjennes.   

Sak 03.06 Styrets kalender 

 

Vedtak: Styrets kalender oppdateres med endringer som kom i møtet.   

Sak 04.06 Fylkesrunden  

Utfyllende fylkesrunde tas på kommende styremøte.  

 

Vedtak: Styret tar saken til orientering  

Sak 05.06 Økonomi status 2021 
HR og administrasjonsleder Gro Helene orienterte om status for økonomi i forbindelse med 
revidering av budsjettet. Vi ligger over budsjett på en del inntekter på støtte, koronaen slår ut i 
form av mindre utgifter til reise og møter, og færre inntekter fra medlemsbasert aktivitet som 
lotteri og kontingent.  
 
Vedtak: Styret tar saken til orientering. 



 

 

 

Sak 06.06 Muntlig orienteringer fra sekretariatet 

Generalsekretær orienterte kort. 1.september begynner vikar for regionkoordinator i region 

Midt; Marte Olimb.  

 

Vedtak: Styret tar saken til orientering.  

   

Løpende saker 

Sak 24.06 Revidert budsjett 2021 
HR og administrasjonsleder Gro Helene la frem saken. Revidert budsjett har vært tatt 
opp i styret tidligere og økonomiutvalget har vært gjennom det. Det reviderte 
budsjettet kanaliserer de økte inntektene/reduserte utgiftene til utvikling av smartere 
arbeidsverktøy.  
 

Vedtak: Styret vedtar forslag til revidert budsjett for 2021. 
 

Sak 25.06 Vedtekter – gjennomgang  

Styret kom med mange gode forslag til medlemmer til arbeidsgrupper på gjennomgang av 
vedtekter. Generalsekretær sender henvendelse til de foreslåtte kandidatene og setter 
gruppene i arbeid når det er klart.    
 

Vedtak: Vedtektsgruppene vedtas som foreslått i møtet. 

 



 

 

Protokoll 7. sentralstyremøtet i 2021 i 4H Norge 

 

Dato:  10-12.09.2021 

Sted:  Oslo, kontoret i Schweigaardsgate og på Landbrukets hus 

Tilstede:  Siri Myhre (leder) 

Martin Holmen (nestleder) 

Andreas Ølvestveit  

Andrine Fossum 

Helle Formo Hartz 

Jens Håkon Birkeland  

Torgeir Timenes Bell (1. vara)   

Raymond Kirknes (2. vara) 

Astrid Wehn (3. vara) 

Ole Mathis Kruse (4H-gård Norge) Representert over Teams 

Turi Elise Kaus (ansattrepresentant)  

Gro Helene (HR-leder) 

Signe Lindbråten (generalsekretær) 

 

Fraværende:  Emil Barstad (N4HA)  

Møteleder:  Siri Myhre og Martin Holmen  

Referent:  Gro Helene Andersen 

 

Faste saker 

Sak 01.07 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

Vedtak: Innkallinga og sakslista godkjennes  

  
Sak 02.07 Godkjenning av protokoll fra det 6. sentralstyremøtet i 2021 

 

Vedtak: Protokollen fra det 6. sentralstyremøtet godkjennes.   

Sak 03.07 Styrets kalender 

Styrets kalender ble oppdatert. 

 

Vedtak: Styrets kalender oppdateres med de endringer som kom i møtet.   

Sak 04.07 Fylkesrunden  

Sentralstyret hadde en grundig fylkesrunde der hver enkelt rapportert fra sine ansvarsfylker.  

Vedtak: Styret tar saken til orientering.  

Sak 05.07 Økonomi status 2021 
Økonomisk status ble ikke gjennomgått.  
 



 

 

Sak 06.07 Muntlige orienteringer fra sekretariatet 

Generalsekretær og HR-leder orienterte. 

1. Presentasjon av sekretariatets arbeidskort for fagområdene. 

2. Orientering om post korona, tiltak, samlinger og igangsetting av arrangement. 

3. Ansattsituasjon; flere går av med pensjon i 2022. En i fagavdelingen slutter høst 

2021. 

Vedtak: Styret tar saken til orientering.     
Løpende saker 

Sak 27.07 Verv og arbeidsgrupper 
Generalsekretær la frem saken.  
 
Elementer fra behandlingen:  

- Evaluere arbeidsfordeling tillitsvalgte:  
Gruppa jobber med en beskrivelse av fylkesstyrene sine ansvar og oppgaver som for 
eksempel kan settes inn i en eventuell org. håndbok. Ferdigstilles før landsmøte 
2022. 
 

- Kommunikasjonsstrategi:  
Så godt som ferdigstilt, legges frem på landsstyremøtet.   
 

- Avvikssystem:  
Mangler ferdigstillelse. Siri M, Gustav G og Gro Helene møtes. (Gro Helene som 
erstatter for Randi.) 
 

- Veien til plaketten:  
Gruppen har samlet inn data, men det må utarbeides forslag/innstilling(er) til 
vedtak.  

- Innspill fra sentralstyret: Hvilken vei skal vi gå? Kanskje skal man på LM22 velge 
retning/retninger eller løp f. eks verdsetting av sosialt engasjement. 1. business as 
usual, 2. poengsystem, 3. droppe plaketten.  
 

- Nasjonal kurshelg:  
Leverer sak til Landsstyremøte oktober 2021. 
 

- Ungdoms-komité (inkludering, HKH):  
Jens Håkon samarbeider med sekretariatet for å lage en liste over medlemmer som 
kan brukes til uttalelser og representasjon.  
 

- 4H-sprell:  
Forslag ble lagt frem på møtet. Se under sak 29.07. 

 
 

Vedtak: Styret vedtar endringer i ansvarsfordeling og tar saken til orientering. 
    

 



 

 

 

Sak 28.07 Internasjonal aktivitet under korona 

Vedtak: Studietur til Gambia for frivillige nyåret 2022 avlyses. Neste studietur blir i 

2023. All annen internasjonale aktivitet/ reiser/møter, for frivillige 4H-ere avlyses 

frem til mars 2022.  

 

Sak 29.07 Justering av handlingsplanen frem mot landsmøtet 2022 
 
Styreleder la frem saken. Styret har en workshop på revidering og justering av 
handlingsplanen frem mot landsmøtet. På grunn av korona er det flere frister vi ikke har 
holdt, og det kan være aktiviteter i handlingsplanen som bør nedprioriteres grunnet 
situasjonen.  
 

Større:  
Innsiktarbeid 14-åring: Styret ønsker å dra ut og ha innsiktarbeid-workshop i fire klubber i de 
fire kretsene. Sekretariatet legger dette inn i deres planer rundt innsiktsarbeidet og kommer 
tilbake med tidspunkt. De som ønsker å delta på dette fra sentralstyret er: Raymond, 
Torgeir, Martin og Andreas eller Jens. 
 
Innsiktsarbeid klubbrådgiver: Styret ønsker å arrangere et nasjonalt klubbrådgivermøte på 
Teams.  Sekretariatet legger dette inn i deres planer rundt innsiktsarbeidet og kommer 
tilbake med tidspunkt.  Styremedlemmene som ønsker å være involvert er: Turi Elise, 
Andrine, Siri og Raymond. 
 
Tiltak klubbrådgiver og 14åring: forslag legges frem i forkant av landsmøtet.  
 

Smartere: 
Ingen større endringer i tiltakene, men noen presiseringer.  
Det kommer frem et behov for mer innsikt om valgkomitearbeid og prosjektsamarbeid. Det 
ble lagt frem forslag om å inspirere via eksisterende podcast. Siri og Torstein tar ansvar for 
dette.  
Under punkt 3: «Gjennomføre fylkesstyredialoger i alle 4H-fylker, for å skape tett 
samarbeid». Siri og Signe reviderer opplegg og datoer for gjennomføringen av 
fylkesstyredialogen. 
Under punkt 4: «Videreutvikle prosjektplattformen.» Sekretariatet har ansatt en fagperson 
for digitale prosjekt, stillingen går fra 50% til 100% fra 1. oktober.  
 

Synligere: 
Det er ønske om et stort nasjonalt SPRELL innen sommeren 2022. Ansvar: Martin og Torgeir. 
Det settes opp en workshop med eksterne i oktober i første omgang, deretter konkretiseres 
opplegget utover høsten.  
 

Vedtak: Styret ber generalsekretær iverksette justert handlingsplan. 
 



Protokoll 8. sentralstyremøtet i 2021 i 4H Norge 
Dato:  18. november 2021 
Sted:  Teams 
Tilstede:  Torgeir T. Bell 

Raymond Kirknes 
Andreas Ølvestveit 
Emil Barstad 
Jens Håkon Birkeland 
Astrid Wehn 
Andrine Jensen Fossum 
Ole Mathis Kruse 
Turi Elise Kaus 
 
Signe Lindbråten (GS) 
Gro Helene Andersen (sek.) 
 

Fraværende:  Helle Formo Hartz 
Siri Myhre (leder) 
Martin Holmen (nestleder) 
 

Møteleder:  Torgeir Bell  
Referent:  Gro Helene Andersen  

 
 

Faste saker 

Sak 01.08 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Vedtak: Innkallinga og sakslista godkjennes  
  

Sak 02.08 Godkjenning av protokoll fra det 7. sentralstyremøtet i 2021 
  
Vedtak: Protokollen fra det 7. styremøtet godkjennes.  
 

Sak 03.08 Styrets kalender 
 
Vedtak: Styret tar saken til orientering.    

Sak 04.08 Fylkesrunden  
 
Vedtak: Styret tar saken til orientering  

Sak 05.08 Økonomi status 2021 
HR-leder orienterte om status for økonomien så langt i år.  
 
Vedtak: Styret tar saken til orientering. 
 



  



 

Sak 06.08 Muntlig orienteringer fra sekretariatet 
Saken utgikk da generalsekretær var syk (men tilstede i møtet).  
 
Vedtak: Styret tar saken til orientering.     

Løpende saker 

Sak 30.08 Retningslinjer for 4H 
Styret ga sine første innspill til retningslinjer. Endelig forslag utarbeides og legges frem 
på det første styremøtet i 2022. 
 
Vedtak: Sentralstyret gir generalsekretær myndighet over Retningslinjer for godkjenning av 4H 
gård og Retningslinjer bildebruk. Generalsekretær tar med seg innspillene til retningslinjene og 
legger frem endelig forslag til styret over jul. 
 
 

Sak 31.08 Budsjett 2022 – første innspillsrunde 
Styret ga innspill på budsjettet for 2022 og 2023. 
 
Vedtak: Generalsekretær tar med seg innspillene som kommer i møtet. Budsjett for 2022, med 
rammer for 2023 legges frem på neste sentralstyremøte 
 

Sak 32.08 Lønnsmidler til fylkene 
 
Vedtak: Fylkene får hundre tusen hver i lønnsrefusjon årlig etter malen fra sist. 



Protokoll 9. sentralstyremøtet i 2021 i 4H Norge 
Dato:  17. og 18. desember 2021 
Sted:  Teams 
Tilstede:  Martin Holmen (nestleder) 

Andreas Ølvestveit  
Andrine Fossum 
Emil Barstad (N4HA)  
Torgeir Timenes Bell (1. vara)   
Raymond Kirknes (2. vara) 
Ole Mathis Kruse (4H-gård Norge) (lørdag) 
Turi Elise Kaus (ansatterepresentant)  
Signe Lindbråten (generalsekretær) 
 

Fraværende:  Astrid Wehn (3. vara)  
Helle Formo Hartz 
Siri Myhre (leder) 
Jens Håkon Birkeland 
 

Møteleder:  Martin Holmen  
Referent:  Signe Lindbråten 

 
 

Faste saker  

Sak 01.09 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Vedtak: Innkallinga og sakslista godkjennes  
  

Ingen vedlegg 

Sak 02.09 Godkjenning av protokoll fra det 8. sentralstyremøtet i 2021 
Det ble ikke godkjent protokoll da den ikke var klar 

 

Sak 03.09 Styrets kalender 
Vi holder oss til den planlagte kalender inntil det eventuelt kommer nye restriksjoner.  
 
Vedtak: Styret tar saken til orientering.    

 

Sak 04.09 Fylkesrunden  
- Skal ansette ny org.rådgiver i Agder i løpet av våren.  
- Ny ansatt i Trøndelag som begynner litt nå, og skal etter hvert ta over for Johan.  
- Andrine og Astris har vært på møte med kontaktfylkene Hordaland og Sogn og 

Fjordane sammen.  
- 4H Hordaland har fått TikTok����   
- N4HA går det bra med, de fleste klubbene har hatt årsmøter. Hatt aktivitetshelg.  

 
Vedtak: Styret tar saken til orientering  

Ingen vedlegg 



Sak 05.09 Økonomi status 2021 
 
Status økonomi ble gjennomgått i forbindelse med busjettsaken. 
 
Vedtak: Styret tar saken til orientering. 
 

Ingen vedlegg 

Sak 06.09 Muntlig orienteringer fra sekretariatet 
- Orientering om ansattresurser i sekretariatet – lyser nå ut tre stillinger; 

Innholdsprodusent, leder fagavdeling og regionkoordinator Øst Sør 
- Styret ble forespurt om de synes årets landsmøte kan bli lagt til en 

folkehøgskole i stedet for hotell. Styret mener det er helt fint å ha møtet på 
folkehøgskole så lenge det fungerer praktisk og teknisk. Greit å spare fylkene for 
de ekstra utgiftene ved å bo på hotell.  

 
Vedtak: Styret tar saken til orientering.     

Ingen vedlegg 

Løpende saker  

Sak 33.09 Budsjett 2022 og 2023 
 
Styret godkjenner det foreslåtte underskuddet, men vil sende et tydelig signal til 
generalsekretær om å jobbe for å gå mot null. Det skal man få til først og fremst 
ved å øke prosjektinntektene og søke mer penger.  
 
Styret behandlet en sak initiert både av sentralstyret og Hovedkomiteen; der 
forslaget var å gå inn og støtte deltageravgiften på leiren som et koronatiltak for 
å få flest mulig deltagere etter flere år uten leir.   
 
Styret hadde fått en sak fra Nordland der de ønsket støtte på 200.000,- til sitt 
arbeid med inkludering. Styret viser til vedtaket gjort på forrige styremøte der alle 
fylker fremover får 100.000 i året til lønnskompensasjon. Og behandler derfor 
ikke saken som en egen sak.  
 
Vedtak: Styret vedtar å gi deltarestøtte til alle deltagere på leir med kr 1200,- pr 
pers. Hovedkomiteen velger selv hvordan de fordeler dette med tanke på early 
bird-tilbud, men alle billetter skal ha en vesentlig rabatt.  
 
Budsjett for 2022 og rammebudsjett for 2023 vedtas med en økning av støtte til 
leir til 1,5 mill.  
 

Sakspapir og vedlegg vedlagt 

Sak 33.09 Landsleir 2022 
 
Landsleirkomiteen la frem sine planer for leiren og arbeidet frem til det, og 
budsjettet for leiren.  Styret har inntrykk av at komiteen har god kontroll og synes 
planene ser realistiske og gode ut.  
 
Vedtak: Leirens budsjett vedtas og de fremlagte planene godkjennes.  Styret 
gleder seg til tidenes Landsleir 2022.  
 

 

 Sak 
34.09 

Åremål for generalsekretær 
 
Signe sitt åremål går ut mai 2022 og har tidligere gitt beskjed til sentralstyret om 
at hun ikke søker om forlengelse. Styret ga innspill til planen for rekrutteringen 
av ny generalsekretær. Det er sentralstyret som ansetter generalsekretær og 

 



 

styret peker ut Martin og Raymond til leder dette arbeidet. Sekretariatet stiller 
som sekretærer og tilretteleggere i prosessen.  
 
Vi hadde et utvida AU-møte onsdag der store og små spørsmål rundt dette, 
både 4H sine behov fremover og innspill til prosessen ble tatt opp.  
 
Raymond og Martin tar et intervju med alle i ledergruppa, samt fagforeningene 
og verneombud.  
 
Vurderer å ta inn et byrå. Ønsker å lande prosessen i løpet av februar/mars.   
 
Vedtak: Styret tar med seg innspillene som kom i møtet og utarbeider en plan 
for rekrutteringsprosessen som inkluderer analyse av behovene organisasjonen 
har for erfaring og egenskaper i en ny generalsekretær, tidsplan for prosessen 
og sammensetning av intervjukomite. Martin og Raymond leder denne 
prosessen.  
 
Sentralstyret gir intervjukomiteen fullmakt til å jobbe frem en innstilling og 
eventuelt knytte seg til et rekrutteringsbyrå.  
 
 

Sak 35.09 Orientering sprell 
 
Det orienteres om prosessen rundt sprell 2022. Det har vært en gruppe som har 
møttes og hatt en workshop, de kom med følgende forlag:  
 

- Festival (krever mye) – legges ett sted  
- Pop-up-stunt med lastebil som reiser rundt og har eventer  
- Under åpen himmel – mange små plasser 
- Pride (nedskallert) – 4H-park – og vurdere å kjøpe tilhenger som kan 

sendes rundt til bygdepridene.  
 
Styret var opptatt av at vi velger noe som vi kan få til med de forutsetningene vi 
har nå i sekretariatet og tillitsvalgte.  
 
Generalsekretær sitt forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering.  
 
Vedtak: Tema for Sprell blir pride.   
 

 

Sak 36.09 Lønnsjustering generalsekretær 
 
Generalsekretær forlot møtet da dette ble diskutert.  
 
Generalsekretær har send lønnskrav til sentralstyret for lønnsjustering 2021.  
 
Vedtak: Styret justerer opp lønnen til generalsekretær Signe Lindbråten til 
700.000 med virkning fra 1. april.  
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