Til delegatene på landsmøtet i 4H Norge 2020
• Representanter for 4H-klubbene valgt på fylkesårsmøtene
• Ledere i fylkesstyrene
• Representanter for Norske 4H-alumner
• Representanter for 4H-gård Norge
• Representanter for de ansatte
• Representanter for medlemsorganisasjonene i 4H Norge
• Æresmedlemmer i 4H Norge
• Sentralstyret

Oslo, 4. september 2020

Øvrige dokumenter til landsmøtet i 4H Norge
I henhold til 4H Norges vedtekter oversendes øvrige dokumenter til 4H Norges landsmøte
18.-20. september 2020
Vedlagt finner du:
• Nye sakspapirer til sak 9. Fråsegner frå landsmøtet 2020
• Sak 10.3, 10.4 og 10.5 med sentralstyrets innstilling
• Deltakerliste til landsmøtet
• Rammeprogrammet for landsmøtet
• Praktisk informasjon
Smittevern:
Vi vil gjøre alt vi kan for at landsmøtet blir gjennomført på en god og trygg måte. Nærmere
landsmøtet vil dere motta en egen e-post om korona og landsmøtets smittevernstiltak. HRleder i 4H Norge, Ann Evelyn Bergli, er smittevernsansvarlig for landsmøtet. Ved spørsmål,
ta kontakt på annevelyn.bergli@4h.no.
Spørsmål til sak 3. Årsregnskap
Detaljspørsmål til sak 3. Årsregnskap bes sendes inn på forhånd. Spørsmål kan sendes til:
randi.versto.kaasa@4h. no.

Vi gleder oss til å se dere.

Simen Saxebøl
landsmøtets ordfører

Randi Versto Kaasa
generalsekretær

Kjære landsmøtedelegater
Velkommen til 4H Norge sitt landsmøte 18. – 20. september på Scandic Oslo Airport Hotel.
Tidsrammen for landsmøtet er fredag kl. 18.00 til søndag kl.16.00. Under finner du
rammeprogrammet* for landsmøtet:
Fredag 18. september:
Kl. 18.00
Ankomst og enkel servering
Kl. 19.00
Sofasamtale

Lørdag 19. september:
Kl. 09.00 - 11.00
Frammøte, registrering, innsjekking
Kl. 09.00 - 10.00
Forberedende landsmøtesamling (mini-landsmøtekurs)
Kl. 11.00
Offisiell åpning av landsmøtet
Kl. 13.00 - 14.00
Lunsj
Kl. 14.00 - 17.00
Landsmøtet fortsetter
Kl. 17.00 - 17.30
Pause
Kl. 17.30 - 19.00
Landsmøtet fortsetter
Kl. 19.00
Landsmøtet avsluttes for dagen
Kl. 20.00
Landsmøtebanketten 2020
Søndag 20. september:
Kl. 07.30 - 09.00
Frokost
Kl. 09.00 - 13.00
Landsmøtet fortsetter
Kl. 13.00 - 14.00
Lunsj
Kl. 14.00 - 15.00
Landsmøtet fortsetter
Kl. 15.00 - 16.00
Avslutning av landsmøtet
Kl. 16.00
Hjemreise
Vi skal gjøre alt vi kan for at landsmøtet gjennomføres på en god og trygg måte. Landsmøtet
vil ha egen smittevernansvarlig, og informasjon om gjeldende retningslinjer og
smitteverntiltak blir sendt ut i forkant av landsmøtet.
På nettsidene «Landsmøte 2020» finner du mer informasjon om landsmøtehelga. For
praktiske spørsmål, ta kontakt med administrasjonskonsulent Hans Christian Knudsen på
hans.christian.knudsen@4h.no eller 959 23 462.

Med vennlig helsing

Randi Versto Kaasa
Generalsekretær 4H Norge

*Foreløpig rammeprogram. Det kan gjøres små tilpasninger. Fullstendig program deles ut på landsmøtet.

Sak 09/20
Fråsegner frå Landsmøtet 2020

Ei fråsegn frå landsmøtet er ein måte å skape ny politikk for 4H, eller ein måte å ta opp tema
som vi bør meine noko om. Fråsegnene landsmøtet vedtek seier noko om kva 4H meiner om
ulike tema. Dei kan gjerne ta opp aktuelle tema og brukast for å synleggjere 4H i media,
anten slik som dei er, eller som grunnlag for kronikkar og lesarbrev. Fråsegnene kan vise
sakar 4H vil prioritera, og dei kan vere viktige styringsdokument for sentralstyret og andre
som uttalar seg på vegne av 4H. Dei kan også seie noko om kva 4H ikkje meiner eller ikkje
bør uttala seg om.
På landsmøtet 2020 vil ein redaksjonskomité skriva fråsegner basert på sak 4.Generaldebatt
og andre viktige saker som vert diskutert under landsmøtet. Det betyr at delegatar som tar
opp sakar under generaldebatten vil kunne få laga eit fråsegn på same tema.
Sentralstyret sitt framlegg til vedtak i landsmøtet: Dei framlagte fråsegna blir vedtekne.

___________________________________________
Sak nr:

10.4/20

Innkomne saker: Krav til bruk av begge målformer i
4H Norge
____________________________________________
Forslagsstiller: Fylkesstyret i 4H Sogn og Fjordane
Kontaktperson: eirik.forde@hotmail.no
I dag er omtrent alle saker som 4H Norge publiserer, og informasjon som 4H Norge sender
ut, skrivne på bokmål. Vi i 4H Sogn og Fjordane meiner at dette viser liten respekt for dei to
jamstilte målformene i norsk, og på ingen måte speglar det språklege mangfaldet mellom
medlemane i organisasjonen vår. Medlemmane våre er nynorskbrukarar og
bokmålsbrukarar, og dette bør vise att i det daglege arbeidet som 4H Norge gjer.
Eit konkret døme på manglande bruk av nynorsk finn ein mellom anna på nettsida 4h.no. Ein
gjennomgang av dei 51 sakene som ligg under fana «Aktuelt» finn ein at 51 av 51 saker,
altså 100%, er skrivne på bokmål. Vi ønskjer samstundes å peike på at ei av desse sakene
er eit intervju med ein nynorskbrukar, der sitat frå han er omsett til bokmål. Dette vitnar i
beste fall om liten vilje til å nytte begge målformer i språket vårt, og er ei missa moglegheit
som 4H Norge burde ha utnytta til å produsere materiale på nynorsk. Vidare er også saka
om prosjektet Leik og lær ein gylden moglegheit til å nytte nynorsk i informasjonsmaterialet.
Det er naturleg for fylkeslaga å velje ei målform som dei nyttar i informasjonsarbeidet og i
publisert materiale. Årsaka til dette er at fylkeslaga dekkjer eit meir uniformt område når det
gjeld bruk av målform. 4H Norge skal representere alle fylkeslaga, og då vil vi påpeike at det
er naturleg at medlemane finn tekstar på begge målformer, også på organisasjonen si
heimeside. Andre store aktørar i samfunnet som t.d. VG opnar no opp i større grad for
publisering av materiale på nynorsk, og 4H har tidlegare produsert både prosjekthefte og
informasjonsmateriell på begge målformer. Vi ønskjer ikkje at organisasjonen vår skal gå
bort frå dette.
Vedtak:
•

Begge målformer (bokmål og nynorsk) skal vere representert ved minst 25% i all
publisert materiale som 4H Norge står bak. Nøkkelinformasjon skal vere publisert på
begge målformer. Dette gjeld særleg vervemateriell og malar.

Sentralstyrets innstilling: Landsmøtet avviser forslaget.
Sentralstyret er enige i at 4H Norge bør benytte begge målformer. Per nå mangler 4H Norge
kunnskap både om kostnadsbildet og kompetansegapet for å levere på 4H Sogn og Fjordane sitt
forslag. Sentralstyret innstiller på at landsmøtet avviser forslag, men at 4H Norge gjennomfører en
utredning av kostnadsbildet.
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_____________________________________________
Sak nr:

10.5/20

Innkomne saker: Oppfølgingsrutiner ved alvorlige
hendelser
____________________________________________
Forslagsstiller: Fylkesstyret i 4H Østfold
Kontaktperson: espen91@hotmail.com
Se for deg at en deltaker du har kjent de siste 5-6 årene forteller deg at hen prøvde å ta sitt
eget liv, eller at vedkommende har blitt utsatt for et seksuelt overgrep i forbindelse med et
4H-arrangement. Du er mest sannsynlig en alumn hen er trygg på, kanskje leder på leir eller
kursinstruktør. Hva gjør du? Du tenker gjerne på det du har lært på kurs. Du vet at du skal
lytte, være en trygg voksenperson, og varsle systemet over deg - men hva gjør du når
systemet over deg ikke takler dette på en tilfredsstillende måte?
Dette har dessverre vært realiteten i 4H. Det finnes flere eksempler der man har varslet om
uheldige situasjoner opp i systemet - slik man har blitt lært opp til på for eksempel
Instruktørkurset eller Voksenlederkurset, som man deltok på i en alder av 15-25 år - men der
systemet over de som varslet har taklet dette på en lite tilfredsstillende måte.
En mulig årsak til dette er at ikke alle ansatte eller tillitsvalgte (både på lokalt, regionalt og
sentralt plan) har deltatt på slike kurs. En annen kan være at 4H mangler gode nok planer og
rutiner for hvordan man håndterer slike saker i praksis.
Derfor trenger vi både god opplæring i hvordan slike situasjoner takles, men også gode
oppfølgingsrutiner og manualer, for hele organisasjonen. Dokumentene bør ta stilling til alle
parter som berøres av ulike uønskede hendelser, dvs. både de som varsler og de som blir
varslet til, fornærmede, den/de som fornærmer, eventuelt feilaktig mistenkte, med mer. Slik
kan vi sikre at systemet fungerer hele veien fra bunn til topp.

Vedtak:
•

Innen 31.12.2020 skal følgende utarbeides:
1.

Som en del av ”Tiltakskort 4-02 Seksuell trakassering og seksuelle overgrep”:
1. ”Oppfølgingsrutiner” for krenket person i et seksuelt overgrep eller
seksuelt krenkende adferd.
2. ”Oppfølgingsrutiner” for mistenkt/anklaget person i et seksuelt overgrep
eller seksuelt krenkende adferd.
3. ”Oppfølgingsrutiner” for varsler i varslingssituasjoner.

2.

Som en del av ”Tiltakskort 1-03 Psykisk helse”:
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1. ” Oppfølgingsrutiner” i forhold til varsel om selvmord og
selvmordsforsøk.
2. ”Oppfølgingsrutiner for varsler i varslingssituasjoner.

•

3.

En oppdatert manual som tar for seg seksuelt overskridende adferd og
grensesetting for ansatte, voksenledere, tillitsvalgte, alumner og frivillige.

4.

Et forenklet kurs, i form av en powerpoint eller lignende, som kan kjøres på
større arrangementer.

Ansatte, sentralt tillitsvalgte og frivillige må bli tilstrekkelig opplært i overstående
punkter gjennom klubbrådgiverkonferanse, voksenlederkurs og ansattsamlinger,
gjennom eksterne fagpersoner.

Sentralstyrets innstilling:
Landsmøtet vedtar at 4H Norge skal styrke sitt arbeid for en trygg organisasjon, særlig når det
gjelder oppfølging av uønskede hendelser.
4H Norges beredskapsplan og andre relevante dokumenter oppdateres, og opplæringsplan
ferdigstilles innen mai 2021.
4H Norges nye avvikssystem skal ferdigstilles og legges frem for landsstyret på det første
landsstyremøte i 2021.
4H Norge tar en gjennomgang av håndteringen av alle uønskede hendelser de siste tre årene.
4H Norge setter i gang kompetansehevende tiltak innen utgangen av september 2020.
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_____________________________________________
Sak nr:

10.3/20

Innkomne saker: 4H-landslotteri
____________________________________________
Forslagsstiller: Årsmøte i 4H Agder
Kontaktperson: Tom.ivar.olsen@ikt-agder.no
Bakgrunn i sak meldt til 4H Agders årsmøte 2020 hvor loddsalget blir oppfattet som en stor
belastning for klubbene med liten inntjening.
For å selge lodd må man være 15år, hvis ikke må en voksen være til stede. Det fører til at enkelte
familier ender opp med å kjøpe alle loddene medlemmet er tildelt for å slippe å følge medlemmet
rundt i nabolaget for å selge lodd. I praksis blir dette nesten en ekstra kontingent.
Granskauen 4H solgte i 2020 lodd for 7460kr og satt igjen med 1085kr til klubbkassen etter at Vipps
gebyr er trukket fra.
Klubben får 3kr per solgte lodd. Klubbene fikk også 3kr loddet den gangen loddene kostet 10kr stk.
Vipps med mange transaksjoner øker også belastningen på kasserer i klubben.
Det er tidkrevende for den voksne personen i klubben som har ansvaret for loddsalget og skal følge
opp at alle medlemmer får solgt loddene sine. Dette anses som dårlig anvendt tid som heller kunne
vært brukt på aktivitet fremfor administrasjon.
Det betyr en reduksjon i inntekter for klubb, fylke og nasjonalt.
Klubbene og fylket får samme sum, for 4H Agders loddsalg i 2019 ble fordelingen cirka slik:
4H klubbene: 30.000kr(3kr loddet/15%)
4H Agder: 30.000kr(3kr loddet/15%)
4H Norge: 140.000kr(14kr loddet/70%)
Totalt overskudd fra lotteriet tilsvarer ca. 2,5 millioner kroner. For hvert solgte lodd i 4H Norges
landslotteri går kr 1,20 til 4H Norge’s solidaritetsfond, og på denne måten overføres hvert år ca kr
200.000 til solidaritetsaktiviteter i andre land i regi av 4H.
Størsteparten av de kr 200.000 går hvert år til 4H’s sentrale solidaritetsprosjekt Gambia 4H, men 4Hklubber og fylkene kan søke sentralstyret om delfinansiering til sine solidaritetsprosjekt.
Denne inntekten må erstattes på annet vis og det foreslås å se på medlemskontingent eller en ny
klubbkontingent. Klubbene i 4H Agder ønsker derfor at 4H slutter med landslotteriet.

Vedtak:
•

4H Norge sitt landslotteri opphører og inntektstap som må erstattes blir erstattet av økt
medlemskontingent eller en egen klubbkontingent.
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Sentralstyrets innstilling: Landsmøtet avviser forslaget.
Sentralstyret mener landslotteriet er en viktig inntektskilde som kommer klubbene, fylkene, 4H
Norge og 4Hs solidaritetsarbeid til gode. En del av overskuddet går til 4H Norges solidaritetsarbeid
i Gambia, der barn og unge i landsbyene hjelpes til en bedre framtid.
Sentralstyret oppfordrer til god delingskultur for alternative måter å selge lodd på. Mange klubber
bestiller ekstra lodd, og 4H har mye å lære av hverandre. Til sammen har klubbene bestilt 14 000
ekstra lodd i år.
I 2020 er det satt inn tiltak for at klubbene skal tjene mer på loddsalget. Avkastningen per lodd er
økt fra 3 kr til 8 kr for klubbene.
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DELTAKERE PÅ LANDSMØTET i 4H 2020
Fornavn
Etternavn
Fylkeslag/representerer
Svenke
Spikkeland
4H AGDER
Grete Cecilie
Hansen
4H AGDER
Hans-Petter
Kirkeby
4H AKERSHUS OG OSLO
Jan Helge
Maurtvedt
4H AKERSHUS OG OSLO
Hege
Pynttari
4H BUSKERUD
Mariann
Engebretsen
4H BUSKERUD
Camilla
Nordskog
4H BUSKERUD
Helene
Løvberg
4H FINNMARK
Sigmund
Hansen
4H FINNMARK
Heidi
Tønnesen
4H Gård Norge
Ole Mathis Opstad
Kruse
4H Gård Norge
Mari Gjeldaker
Bådshaug
4H HEDMARK
Martin Tangen
Tofastrud
4H HEDMARK
Gina Rikarda Inderberg Langodden
4H HEDMARK
Synne Røthe
Sandal
4H HORDALAND
Andreas
Ølvestveit
4H HORDALAND
Agnete Flatnes
Skarveland
4H HORDALAND
Berit
Fredriksen
4H MØRE OG ROMSDAL
Ragnhild S.
Bjørkedal
4H MØRE OG ROMSDAL
Hans Ole
Hatle
4H MØRE OG ROMSDAL
Grete Nytrøen
Kvavik
4H NORDLAND
Therese
Hofstad-Fjellet 4H NORDLAND
Synnøve
Bratvold
4H OPPLAND
Kristin
Alfstad
4H OPPLAND
Caroline
Kløvrud
4H OPPLAND
Tomine
Ravnås
4H ROGALAND
Mari Aksdal
Hermansen
4H ROGALAND
Iris Merete Natten
Frydenlund
4H ROGALAND
Eirik Hortemo
Vikøren
4H Sogn og Fjordane
Eirik
Førde
4H Sogn og Fjordane
Sølve
Nedrebø
4H Sogn og Fjordane
Maria Cecilie Nesheim
Aardalsbakke 4H Sogn og Fjordane
Helge
Nærum
4H TELEMARK
Emilie
Nærum
4H TELEMARK
Jonas
Øisund
4H TROMS
Elea Lydia Andreassen
Nordli
4H TROMS
Trine
Haug
4H TRØNDELAG
Benjamin
Lillerud
4H TRØNDELAG
Oda
Ulvik
4H TRØNDELAG
Ingeborg
Aune
4H TRØNDELAG
Eric Andre
Jacobsen
4H TRØNDELAG
Mariann
Hegg
4H VESTFOLD
Kim Remi Opsahl
Nilsen
4H VESTFOLD

Anders Stedding
Nina Bredesen
Espen
Andrine Jensen
Vegard
Martha
Silje-Merethe
Raymond
Siri Lunde
Helle Formo
Thor Chirstian
Torbjørn
Martin
Turi Elise
Torgeir Timenes
Astrid
Siri
Simen
Thor Chirstian
Gustav
Marianne Sandstrøm
Beate

Kristiansen
Granum
Henriksen
Fossum
Arnesen
Knapp
Wold
Kirknes
Heggebø
Hartz
Grosås
Joa
Holmen
Kaus
Bell
Wehn
Myhre
Saxebøl
Grosås
Gunnerud
Hansen
Johansen

4H VESTFOLD
4H ØSTFOLD
4H ØSTFOLD
4H ØSTFOLD
4H ØSTFOLD
Norske 4H Alumner
Norske 4H Alumner
SENTRALSTYRET
SENTRALSTYRET
SENTRALSTYRET
SENTRALSTYRET
SENTRALSTYRET
SENTRALSTYRET
SENTRALSTYRET
SENTRALSTYRET
SENTRALSTYRET
SENTRALSTYRET
SENTRALSTYRET, ordfører
SENTRALSTYRET, ordfører
SENTRALSTYRET, valgkomite
Ansatterepresentant
Ansatterepresentant

GJESTER
Isa Meline
Jens Thori
Håvard
Nicolai
Jorun

Isene
Kogstad
Djupvik
Olsen
Henriksen

LNU
Norges Bondelag
Norges Speiderforbund
Rural Youth Europe
Norges bygdekvinnelag

