
Protokoll 2. sentralstyremøtet i 2022 i 4H Norge 
 

Dato:  25.mars 2022 
Sted:  Oslo, Schweigaards gate 34a 
Tilstede:  Martin Holmen (Fungerende leder) 

Raymond Kirknes (2. vara) 
Torgeir T. Bell (vara) 
Emil Barstad 
Jens Håkon Birkeland 
Astrid Wehn 
Andrine Jensen Fossum 
Turi Elise Kaus 
 
Signe Lindbråten (GS) 
Gro Helene Andersen (HR-leder) 
 

Fraværende:  Helle Formo Hartz 
Siri Myhre (leder)  
Ole Mathis Kruse 
Andreas Ølvestveit 
 

Møteleder:  Martin Holmen  
Referent:  Gro Helene Andersen  

 
 

Faste saker 

Sak 01.02 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Vedtak: Innkallinga og sakslista godkjennes  
 

 

Sak 02.02 Godkjenning av protokoll fra det 1. sentralstyremøtet i 2022. 
 
Vedtak: Protokollene fra det 1. sentralstyremøtet vedtas.  

 

Sak 03.02 Styrets kalender 
Ingen endringer for de neste to månedene. 
Det blir et ekstra styremøte onsdag 6. april kl 20.00.20.30. Dette for å godkjenne 
kandidatinnstillinger til ny Generalsekretær.  
Det er ønskelig med et teamsmøte i begynnelsen av august, for overlapp/ oppstart 
av nytt styre.  
 
 
Vedtak: Styrets kalender oppdateres med endringer som kom i møtet. 

 
 

 



Sak 04.02 Fylkesrunden  
Vestfold: 
Det er litt murring mellom gård og fylke. Madeleine er valgt til ny leder. Andrine 
formidler situasjonen til Andreas, slik at han tar det videre til nytt styre.  
 
 
Vedtak: Styret tar saken til orientering 

 

Sak 05.02 Økonomi status 2022 og foreløpig resultat 2022 
 

(utgår grunnet sak om resultat 2021) 
 

 

Sak 06.02 Orientering medlemstall 
Gro Helene orienterte om medlemstall og utvikling. Det er i dag 2564 inaktive 
medlemmer. Dette henger sammen med at alle medlemmer blir satt som inaktive før 
vi sender ut faktura for inneværende år. Etter hvert som den enkelte betaler gjøres 
de aktive. Det vil bli en god økning av innmeldinger og re-innmeldinger i april, da det 
i mars og april er purring på faktura for årsmedlemsskap. Vi ser at det blir færre 
oppfølginger etter at betaling kan gjøres direkte med vipps.  Statistikk og 
sammenligning kan først tas ut 1 mai. 
Hittil i år har vi registrert 1114 nye innmeldinger (herav ca 30% tidligere utmeldte 
medlemmer). Det var tilsvarende antall innmeldinger samme periode i 2021. 
 
Vedtak: Styret tar saken til orientering 
 

 

Sak 07.02 Muntlig orienteringer fra sekretariatet 
Fagleder er ansatt. Hun heter Stine Pernille Kjos, og begynner litt på timer i juni, og i 
100% fra 1. august. Erfaring fra blant annet Røde Kors og Kfuk kfum. 
Innholdsprodusent er ansatt, Sarah Kristiansen. Hun begynner 1. juni.  
Ida har sluttet, Linda tar over hennes oppgaver innen prosjektplattformen. 
Monika har sluttet, og stillingen innen friluftsliv vil bli rekruttert når fagleder og ny GS 
er på plass. 
Marianne Kolbeinsvik er ansatt for å ta over for Inger Øyen i Agder. Marianne 
kommer fra Røde Kors Agder. 
Ellers er det ansatt diverse mindre stillinger i prosjekter og vikariater. Finnmark har 
ansatt en rådgiver i en 20% stilling, dette for å jobbe med å bli større i Vest-
Finnmark.  
 
Vedtak: Styret tar saken til orientering.    
 
 

 

Løpende saker 

Sak 16.02 Retningslinjer Frifond 
 
LNU har gjort noen små endringer i sine frifondregler og vi må derfor oppdatere våre.  
 
Det som er nytt er:  

- Trenger ikke lenger adresse på styremedlemmene. 
- Voksenperson tilknytta lokallaget kan signere årsrapporten om lokallaget har 

tre eller færre medlemmer over 15 år, og derfor ikke har valgt styre. 
- Presiserer at årsmøter, styremøter og andre vedtektsfestede møter ikke er 

medlemsrettede aktiviteter 

Sakspapir og vedlegg 
vedlagt 



 
Vedtak: Forslag til oppdatering av retningslinjer for Frifond vedtas.  
 

Sak 17.02 Etiske retningslinjer  
Generalsekretær orienterer.  
Følgende innspill ble diskutert:  

- §1 andre avsnitt. Forslag til endring; legge inn «medlemmer» i tillegg til 
ansatte og tillitsvalgte. 

- §2 Rolleforståelse.  Ønsker å korte ned/ dele opp setningene. 
- §4 Ønske å legge til retningslinjer. 
- §5 Land setning. Ønsker å korte ned/ dele opp. 
- §8 Det er ønske om å legge til informasjon om hvor man får mer informasjon 

innen disiplinærvedtak. Forslaget er å legge til en setning med «Ref. 
vedtektene» etter sanksjoner i §4.4. 
 
Videre var det små endringer i bokstaver og formuleringer. 

 
Vedtak: Etiske retningslinjer for 4H Norge ble korrigert, og vedtatt.  
 
 

Sakspapir og vedlegg 

Sak 18.02 Godkjenning av regnskap og styrets melding 2021 
 
Revisor utarbeidet siste revidering av regnskapet 2021 i uke 11. Sakspapirer ble 
sendt ut onsdag 23.03, to dager før styremøtet.  
Årsregnskapet 2021 ble gjennomgått. For Landsmøte ble det foreslått å kreve inn 
spørsmål kommer inn en uke før landsmøte. Det kom inn forslag om å lage en 
videosnutt med «presentasjon» som kan sendes ut sammen med dokumentene til 
landsstyret. Det foreslås at Torgeir og ny innholdsprodusent tar dette.  
 
Styrets melding. 
Det stilles spørsmål rundt antall fylkeskontor. Signe undersøker dette og korrigerer 
om det er behov.  
 
Vedtak: Årsregnskap 2021 vedtas. Styrets melding skal gjennomgås og justeres.  
 

Vedlegg  

Sak 19.02 Godkjenning av fylkene sine årsmøter/vedtektsendringer 
 
Styret skal godkjenne fylkene sine vedtektsendringer, samt godkjenne årsmøter 
dersom de ikke har deltagelse av minst 1/3 av årsmøterepresentantene.  
 
Ansvarssentralisten har et spesielt ansvar for å gå gjennom sine fylker sine 
protokoller og saker og melde ifra til styret om det er noe å kommentere på.  
 
4H Akershus har sendt inn vedtektsendringer. Disse ble gjennomgått. 
 
Vedtak: Styret godkjenner 4H Akershus sine vedtektsendringer.  
Vedtektsendringer fremover sendes ut fortøpende på epost, og godkjennes på 
kommende Teams-styremøte.  
 

Sakspapir og vedlegg 

Sak 20.02 

 

Eventuelt   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak 21.02 

 

 

 

 

 

Sak 22.02 

Informasjon om 4H sitt fond i Landkreditt. Det ble informert om avkastning, om 
porteføljeinvesteringer og om bransjeeksponering. Det var en avkastning på ca 
500 000 kr i 2021. Videre ble det informert om 4H’s likviditet.  

Administrasjonsavdelingen har tatt dette opp internt, og vil jobbe videre med dette 
fremover.  

Vedtak: Styret ønsker at det gjøres en vurdering av etikk og bærekraft, sett i 
sammenheng med avkastning.  

 

 

Informasjon om rekruttering av Generalsekretær. 

Martin orienterte om hvem som har søkt og hvem som har gått til intervju. Det ble 
orientert om prosessen videre, med annengangsintervjuer, personlighetstester og 
finaleintervjuer.  

Vedtak: Styret tar saken til orientering.  

 

Landsleir 2024. 

Hordaland har sendt søknad om å få arrangere leir i 2024. Det er ingen som 
motsetter seg dette.  

Vedtak: Det vedtas at Hordaland får arrangere leir 2024.  

 


