
Protokoll 3. sentralstyremøtet i 2022 i 4H Norge 

 

Dato:  6. april 2022 

Sted:  Teams 

Til stede:  Martin Holmen (Fungerende leder) 

Raymond Kirknes (2. vara) 

Torgeir T. Bell (vara) 

Emil Barstad 

Jens Håkon Birkeland 

Andrine Jensen Fossum 

Turi Elise Kaus 

Ole Mathis Kruse 

Andreas Ølvestveit 

 

Gro Helene Andersen (Fungerende GS) 

 

Fraværende:  Helle Formo Hartz 

Siri Myhre (leder)  

Astrid Wehn 

 

Møteleder:  Martin Holmen  
Referent:  Gro Helene Andersen  

 
 

Faste saker 

Sak 01.03 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

Vedtak: Innkallinga og sakslista godkjennes  

 

 

Sak 02.03 Godkjenning av protokoll fra det 2. sentralstyremøtet i 2022. 

 

Vedtak: Protokollene fra det 2. sentralstyremøtet godkjennes 

 

Sak 03.03 Styrets kalender 

 

Vedtak: Styrets kalender forblir uforandret 

 

 

 

Sak 04.03 Fylkesrunden  

Ingen saker. 

 

Vedtak: Styret tar saken til orientering 

 

Sak 05.03 Økonomi status 
(utgår grunnet kort styremøte) 
 

 



 

 

 

Sak 06.03 Orientering medlemstall 
(utgår) 
 
 
 

 

Sak 07.03 Muntlig orienteringer fra sekretariatet 

Fylkesstyreopplæring 

Margit ordner alt det praktiske 

Sigrun og Gro Helene jobber ut innhold.  

Martin gjennomgikk de forskjellige bolkene og tildelt ansvar. Det ble gjort noen bytter 

av oppgaver. 

 

 

Vedtak: Styret tar saken til orientering.    

 

 

 

Løpende saker 

Sak 23.03 Ansettelse av ny Generalsekretær 
 
Det ble gjort finaleintervjuer tirsdag 5. april.  
Det ble gitt en muntlig orientering om de tre kandidatene og deres rangering.  
 
Martin la frem prosessen med de fire kandidatene som var i andregangsintervju, 
og de tre som gikk videre til finaleintervju. Før finaleintervjuet (3. gangs) fikk 
kandidatene to evnetester og en en personlighetstest de skulle gjennomføre. 
Kandidatene fikk også utsendt en case som de fikk i oppgave å fremføre. Casen 
gikk på de tre S-ene, med fokus på Synligere og Større, der de fikk i oppgave å 
lage en handlingsplan for å iverksette tiltak.  
To kandidater markerte seg som utmerket, og kandidatene ble muntlig 
presentert på første og andreplass. 
 
Det tas forbehold er at referanser er gode og at kandidaten takker ja til tilbudet. 
 
 
Generalsekretær sitt forslag til vedtak: Innstilling av kandidater godkjennes  

 

 

Sak 24.03 Eventuelt  

Ingen saker til eventuelt. 

 

 


