Det 2. landsstyremøtet i 4H Norge i 2022
25. september 2022, Hell, Stjørdal

Saksliste
Sak 01.02

Godkjenning av innkalling og saksliste

Fra 4H Norges nye vedtekter § 7.11
Sentralstyret har ansvar for å sende ut kunngjøring åtte (8) uker før møtedato. Rett til
å fremme saker til landsstyremøtet har alle landsstyrerepresentanter. Saker som skal
behandles i landsstyret må være sendt til sentralstyret senest fire (4) uker før
møtedato. Sakspapirer skal sendes ut senest to (2) uker før møtedato.

Dette
saksdokumentet

På 4H Norges landsmøte i sommer ble fristen for å kunngjøre landsstyremøtene
endret fra 4 uker til 8 uker før møtedato. Vi beklager at kunngjøringen ble sendt ut for
sent.

Generalsekretær sitt forslag til vedtak: Innkallingen og saksliste
godkjennes
Konstituering

Generalsekretær sitt forslag til vedtak:
Forslag til møteleder: Martin Holmen, styreleder i 4H Norge.
Forslag til protokollfører: Gro Helene Andersen, sekretariatet.
Forslag til protokollunderskrivere: representantene fra Buskerud (Hege
Pynttari) og Østfold (Nina Bredesen Granum).
Enklere bestilling av 4H-tøy og profileringsartikler for klubbene og
fylkeslagene
Fylkesstyret i 4H Buskerud ønsker at 4H Norge ser på en løsning for fellesbestilling
av 4H-tøy og profileringsartikler. Det fremmes også et ønske om å utvide og tilpasse
utvalget av 4H-artikler i nettbutikken. Se vedlagt sakspapir.

Saksdokument

Sak 03.02

Ingen saksdokument

Sak 02.02

Generalsekretær sitt forslag til vedtak: Sekretariatet ser på løsninger for
utvidet utvalg i nettbutikken og fellesbestilling av 4H-artikler.
4H for alle, inkludering
Det er behov for å konkretisere hvordan 4H Norge skal jobbe med inkludering. Se
vedlagt saksdokument.

Generalsekretærens forslag til vedtak: Landsstyret oppretter en
arbeidsgruppe for inkludering i 4H. Sentralstyret utarbeider mandat for
arbeidsgruppa.

Saksdokument og
vedlegg

Sak 04.02

Sak 05.02

Nytt plakettløp for 4H Norge

Generalsekretærens forslag til vedtak: Landsstyret oppretter en
arbeidsgruppe for nytt plakettløp i 4H Norge. Sentralstyret utarbeider mandat
for arbeidsgruppa. Arbeidsgruppa legger fram utkast til nytt plakettløp og plan
for implementering for landsstyret i april 2023.
Eventuelt

Saksdokument og
vedlegg

I juli vedtok 4H Norges landsmøte at plakettløpet skal bli aktivitetsbasert. Se vedlagt
saksdokument.

Landsstyret i 4H Norge
Sak nr:

03.02.2022

Dato:
Saksbehandler:

25. september
Hege Pynttari

Enklere bestilling av 4H-tøy og profileringsartikler for
klubbene og fylkeslagene
Sammendrag
Fylkesstyret i 4H Buskerud ønsker at 4H Norge ser på en løsning for fellesbestilling
av 4H-tøy som 4H-bukser, klubb- og fylkesgensere osv. slik at det gjør det enklere å
bestille, og en kan få bedre priser.
Utvalget av profileringsartikler som pr i dag finnes i nettbutikken er ikke produkter
som våre medlemmer finner interessante, og vi ønsker også at dette kan tas tak i. Vi
ønsker en nettbutikk med et bedre utvalg som passer for ungdommer i alderen 12-25
år.

Generalsekretær sitt forslag til vedtak: Sekretariatet ser på løsninger for utvidet
utvalg i nettbutikken og fellesbestilling av 4H-artikler.

Landsstyret i 4H Norge
Sak nr:

04.02.2022

Dato:
Saksbehandler:

25.09.22
Randi Versto Kaasa

4H for alle – inkludering
Sammendrag
Gjennom 4H sin handlingsplan for 2022 – 2024 har landsmøtet vedtatt at 4H skal
jobbe med inkludering i årene framover.
Hvordan skal 4H bli en mer inkluderende organisasjon? Hva vil «4H for alle» si? Det
er nå behov for å konkretisere hvordan organisasjonen skal jobbe med inkludering.
Saksgang
4H Nordland har vært pilotfylke for inkluderingsarbeid. Mens landsstyret er samlet i
Stjørdal, vil 4H Nordland dele erfaringer fra piloten og holde en workshop.

Vedlegg:
• Nasjonal handlingsplan 2022 – 2024

Generalsekretærens forslag til vedtak: Landsstyret oppretter en arbeidsgruppe for
inkludering i 4H. Sentralstyret utarbeider mandat for arbeidsgruppa.

Vedlegg 1: Nasjonal handlingsplan 2022 - 2024

Landsstyret i 4H Norge
Sak nr:

05.02.2022

Dato:
Saksbehandler:

25.09.22
Randi Versto Kaasa

Nytt plakettløp for 4H Norge
Sammendrag
I juli vedtok 4H Norges landsmøte at plakettløpet skal bli aktivitetsbasert. Det ble
også vedtatt å sette ned en arbeidsgruppe med kompetanse på området. Målet er å
iverksette det nye plakettløpet i alle 4H-klubber i 2024.
Saksgang
• Juli 2022: Landsmøtet vedtar aktivitetsbasert plakettløp
• September 2022: Landsstyret oppretter arbeidsgruppe for nytt plakettløp
• Oktober 2022 – april 2023: Arbeidsgruppa holder sentralstyret løpende orientert
om framdrift
• April 2023: Utkast til nytt plakettløp presenteres for landsstyret. Landsstyret
vurderer om det nye plakettløpet er klart til å rulles ut i 2024.
Referanse til tidligere behandlinger av saken
Landsmøtesak 10.2/22
Vedlegg:
• Landsmøtesak 10.2/22 med endelig vedtak fra landsmøtet.

Generalsekretærens forslag til vedtak: Landsstyret oppretter en arbeidsgruppe for
nytt plakettløp i 4H Norge. Sentralstyret utarbeider mandat for arbeidsgruppa.
Arbeidsgruppa legger fram utkast til nytt plakettløp og plan for implementering for
landsstyret i april 2023.

Vedlegg 2: Landsmøtesak 10.2/22: Plakettløpet fra 4H Norges landsmøte
Sak nr.:

10.2/22

Plakettløpet
Bakgrunn:
Landsmøte 2018 ba om ei revidering av plakettløpet. Plaketten sin rolle i organisasjonen har
endra seg dei siste åra, mellom anna fordi du ikkje lenger trenger plaketten for å kalle deg
4H-alumn. Samtidig ser man at det er stor variasjon med tanke på vurderingskriterier for
prosjekta, noko som i verste fall fører til at tilfeldigheiter avgjer om du får godkjend prosjekt
eller ikkje.
Sentralstyret har, etter vedtak på 1. landsstyremøte 2022, tatt dei tre modellane for nytt
plakettløp opp til vurdering. På bakgrunn av tilbakemeldingane frå landsstyret og måla
arbeidsgruppa for plakettløp sette for 4H-løpet:
• Du skal oppleve at du lærer noko
• Du skal oppleve at du meistrar noko
• Du skal oppleve at du betyr noko
legger sentralstyret berre fram aktivitetsbasert plakettløp til vedtak hos landsmøtet.
Ved å gjere ein pilot på eit alternativt, aktivitetsbasert 4H-år får organisasjonen sjansen til å
eksperimentere, innanfor trygge rammer, med eit plakettløp som er ulikt frå dagens. Dette
alternativet kan utviklast til å vidareføre det organisasjonen allereie er gode på, samstundes
som eit større spekter av ungdommars behov blir møtt.
Eit utval pilotklubbar følgjer eit alternativt 4H-år i 2023. Året evaluerast og resultatet leggjast
fram for landsstyremøte våren 2024.
Målet med modellen er å leggje til rette for eit bredt spekter av aktivitetar i 4H, utan at løpet
blir konkurransebasert eller påverkast av privatøkonomi.

Aktivitetsbasert, nytt plakettløp:
Dette nye plakettløpet er eit meir fleksibelt system enn det som har vært tidlegare og
grunnlaget for å oppnå plaketten er betre. Samstundes er kravet om evne til gjennomføring
like stort.
Ein oppnår plaketten gjennom å samle poeng. Noko som igjen gjer at du kan oppnå
plaketten ved å bli medlem i ungdomsalder. Vi trur dette kan gjere 4H meir inkluderande og
at medlemmane våre unngår å “bli lei” av eit langt 4H-løp. Dagens 4H-prosjekt kan også

gjennomførast og gjer poeng. Alt av prosjekt og aktivitetar rapporterast inn gjennom ei
side lik dagens prosjektplattform.

Det har samstundes vore stor skilnad i måten prosjekta har vore vurdert. Med denne
modellen retter man fokuset bort frå berre prosjektarbeid som gjeldande kriteria, og meir på
at all deltaking gjev verdi. Når du mottar plaketten får du i tillegg eit kompetansebevis som
inneheld for eksempel korleis verv, kurs, leire og kva du har vore med å arrangere.

Vedtak: Landsmøte vedtek å endra plakettløpet til aktivitetsbasert plakettløp. Sentralstyret
saman med sekretariatet har ansvaret for å vekte kor mykje dei ulike aktivitetane skal ha i
verdi. Det skal setjast ned ei arbeidsgruppe med kompetanse innan området.
Det aktivitetsbaserte plakettløpet skal utgreiast vidare med mål om iverkseting i alle 4H
klubbane 4H året 2024. Landsstyremøte våren 2023 skal vedta om aktivitetsbasert plakettløp
er klart til oppstart 4H året 2024. Arbeidsgruppa skal kontinuerleg orientera om framgangen
på sentralstyremøtet, landsstyremøtet og nokre fylkesstyremøter. Arbeidsgruppa skal
diskutera problemstillingar med sentralstyret, landsstyret og fylkesstyra.

