
Dagsorden 5. sentralstyremøtet i 2022 i 4H Norge 

Dato: 13. juni  

Sted: Teams  

Til stede: Martin Holmen (Fungerende leder) 

Torgeir T. Bell (1. vara) 

Ole Mathis Kruse 

Helle Formo Hartz 

Emil Barstad 

Jens Håkon Birkeland 

Andreas Ølvestveit 

Turi Elise Kaus 

Beate Johansen 

Andrine Jensen Fossum 

Raymond Kirknes (2. vara) 

Astri Wehn (Med fra sak 06.05) 

Gro Helene Andersen (Fungerende GS) 

 

Fraværende: Siri Myhre (leder) 

 

Møteleder: Martin Holmen, fungerende leder 

Referent:  Gro Helene Andersen  

 

 

Faste saker 

Sak 01.05 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: Innkallinga og sakslista godkjennes med endring   

Sak 02.05 Godkjenning av protokoll fra det 4. sentralstyremøtet i 2022. 

Det var ikke nevnt «Oversetting til samisk» i Protokollen. Dette må legges til. Det 

ble satt opp følgende prioriteringsliste for samisk:  

• Året rundt 

• Møteboka 

• Kassaboka 

• Foreldrebrosjyra 

 

Under Sak 31.04. må vedtak korrigeres. Vi godkjent tre fylkesvedtekter, det står 

kun to i forslag til vedtak.  

 

Vedtak: Protokoll fra det 4. sentralstyremøte oppdateres og vedtas med 

overnevnte justeringer.   

 

Sak 03.05 Styrets kalender 

Styrets kalender oppdateres etter forslag lagt frem av Martin. 

 

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

  



Sak 04.05 Fylkesrunden  

Fylkesrunden utgår grunnet kort tid siden sist møte. 

 

Sak 05.05 Økonomi status 
Status økonomi utgår grunnet kort tid siden sist møte.   
 

Sak 06.05 Orientering medlemstall 
 
Orientering fra Beate Johansen i Sekretariatet.  
 
Det ble dialog om hvorvidt det fremkommer resultater av strategien, og om den 
burde vurderes og revideres for langsiktige tiltak.  
 
Vedtak: Styret tar orienteringen til orientering. 
 

Sak 07.05 Muntlig orienteringer fra sekretariatet 

 

- Resultat av lønnsforhandlinger 2022. 

- Ansattrepresentant for høsten 2022 og våren 2023 er valgt.  

 

Vedtak: Styret tar orienteringen til orientering 

  
Løpende saker 

Sak 24.04 Revidert budsjett 2022 og rammebudsjett 2023 
Sakspapirer ettersendes. 
 
Vedtak: Styret ønsker å øke reisebudsjett til 3 mill i 2023 og 2024. Styret vedtar 
revidert budsjett 2022 og rammebudsjett 2023-24 med denne endringen, som 
legges frem for landsmøte.  
  

Sak 27.04 Volleyball 
Sentralstyret vedtok den 21-22.05 at de er positive til løsningen og ønsker å 
utrede dette. 
Det er ingen endringer i saken. 
 

Sak 28.04. Lodd 
Sentralstyret vedtok den 21-22.05 at det er ønskelig med digitalisering av 
landslotteriet.  
Det er ingen endringer i saken. 
 

Sak 31.04. Godkjenning av fylkesvedtekter 
Godkjenninger av vedtektsendringer i fylkene. 

Det ble vedtatt på styremøte nr 2. 2022, sak 19.02. at «Vedtektsendringer 

fremover sendes ut fortløpende på epost, og godkjennes på kommende 

styremøte.» 

 

Følgende fylker har sendt inn vedtektsendringer:  

Ingen nye vedtekter er sendt inn. 
 



Sak 32.04. Kontingent 
Gro Helene la frem sakspapirer.  
Det ble innspill om at gradvis økning er bra, og at vi ikke følger KPI i dag. Videre 
ble det fremmet et ønske om at kontingenten ble indeksregulert årlig. Det ble 
diskusjon og dialog rundt de nye medlemskategoriene, og hvorvidt disse må 
legges til grunn for medlemsbasen fremover.  
Forslag: Indeksreguleres hvert landsmøte.  
 
Vedtak:  
Styret vedtar å oversende saken til administrasjonen for å utarbeide forslag 
inkludert de nye medlemskategoriene. Disse sendes ut til Sentralstyret for høring 
før saken besluttes endelig i AU. Styret fremlegger saken i Landsmøte.  
 

Sak 33.05. Formålsparagrafen - Endring av eksisterende tekst 
Trøndelag har meldt inn sak til Landsmøtet. Sakspapirer vedlagt. 
 
Vedtak:  
Sentralstyrets innstiller på ikke å endre formålsparagrafen. 
 

Sak 34.05. Medlemskategorier 

Saken om medlemskategorier ble lagt frem av Beate Johansen i sekretariatet. 

Dette var et etterarbeid etter Landsstyremøte i april 2022.  

Overordnet er det to mål: å forenkle antall medlemskategorier for å få færre 

kategorier, og å inkludere 4H-gårdene på en enklere måte ved å se på mulig 4H-

gårds medlemskap. 7 modeller av forskjellige type medlemskategori-

sammensetninger ble lagt frem.  

 

Det ble gode diskusjoner rundt hva vi faktisk trenger, hva som er behov for 

medlemmet og hva som likevel må loggføres eller registreres rent administrativt.  

Brukervennlighet ble gjennomgående: «De som melder seg inn, må legge inn det 

de vet om seg selv. Ikke gjette hva de er, hvilken kategori de er.» 

 

Det ble nevnt at 4H Gårds-medlemskap ble nedstemt sist. Støttemedlem, rabatt-

muligheter og mulighet for å betale inn beløp uten å være medlem kom frem.  

 

Det var størst stemning for løsning med «to kategorier». De to vil i så fall fungere 

som hovedkategorier, med tilhørende kampanje og rabatter som gir varierte 

takster for diverse grupper. Dette være seg Alumn-rabatt, kløver-rabatt, etc.  

 

For å muliggjøre to nye kategorier i praksis ble det foreslått å bruke paragraf 4, og 

legge til to nye medlemskap. Da blir de innført, og så kan vi teste de to de neste 

årene for senere å se om det vil være smart å løfte de frem som 

hovedmedlemsskap og å innlemme de andre medlemskapene innunder de to.  

 

Vedtak: Sentralstyret fremmer forslag til Landsstyret om å legge til to 

medlemskategorier. 

 
Sak 35.05. Eventuelt  

Revidering av Frifondsmidler.  



 

 

Det ble lagt frem sakspapirer om revidering av Frifondsmidler, med en liten 

justering som må på plass. 

Vedtak: Styret vedtar endringene i retningslinjene på bakgrunn fra LNU.   
 


