
 

 

Årsmøte i 4H Østfold 2020 
 

Sak 10:   Innkomne saker 

 

Sak 10.1  Fordeling av overskudd der klubber er tekniske 

arrangører 

 

Fra  Fylkesstyret 4H Østfold 

Tema Fordeling av overskudd der klubber er tekniske arrangører 

Redegjørelse Klubber er i dag teknisk arrangør for fylkesleir. Fordeling av 

overskudd er 50/50 til klubb og fylke. Fylket er helt avhengig av at 

denne jobben blir gjort av klubbene. Kontoret har noen oppgaver i 

forhold til gjennomføring og kontroll. Det er ulik praksis i de ulike 

fylkene i forhold til fordeling av overskudd, og fylkesstyret ønsker å 

justere fordelingen slik at det blir mer likt med resten av landet. 

Fylket gir underskuddsgaranti.  

Etter å ha sett på tidsbruk kontoret bruker på gjennomføring av 

arrangementet, ønsker fylkesstyret endring i fordeling av eventuelt 

overskudd. 

Fylkesstyrets 

forslag  

Fordeling av overskudd etter fylkesleir settes til 80/20 der 80% av 

overskudd går til arrangørklubb og 20% går til fylket.  

Fylket gir underskuddsgaranti.  

 

FYLKESSTYRETS FORSLAG TIL VEDTAK:  

Fylkesårsmøtet vedtar at fordeling av overskudd på fylkesleir settes til 80% til 

arrangørklubb og 20% til fylket. Fylket gir underskuddsgaranti 

 

 

Sak 10.2  Godtgjøring til klubber som er tekniske arrangører 
på arrangementer som det ikke forventes 
overskudd 
 



 

Fra  Fylkesstyret 4H Østfold 

Tema Godtgjøring til klubber som er tekniske arrangører på arrangementer 

som det ikke forventes overskudd 

Redegjørelse I dagens ordning er klubber tekniske arrangører på arrangementer 

der det ikke er forventet overskudd. Fylkesstyret er helt avhengig av 

bistand fra lokalklubber for å kunne gjennomføre disse 

arrangementene som er Fylkesårsmøte og Plakettfest. Det er også 

ønskelig at klubber framover skal være teknisk arrangør for 

Månedens tur.  

Fylkesårsmøte er et arrangement der fylket dekker alle utgifter.  

Plakettfest arrangeres innenfor økonomiske rammer satt av 

fylkesstyret.  

Månedens tur arrangeres innenfor økonomiske rammer satt av 

fylkesstyret.  

 

Fylkesstyrets 

forslag  

Arrangørklubb får godtgjøring på kr 1000,- for å arrangere 

Fylkesårsmøte 

Arrangørklubb får godtgjøring på kr 3000,- for å arrangere Plakettfest 

Arrangørklubb får godtgjøring på kr 1000,- for å arrangere Månedens 

tur 

Størrelse på godtgjøringer skal vurderes justert årlig av fylkesstyre.  

 

FYLKESSTYRETS FORSLAG TIL VEDTAK:  

Fylkesårsmøtet vedtar at arrangørklubb får godtgjøring for å arrangere månedens tur, 

Fylkesårsmøte og Plakettfest.  

 

Sak 10.3  Endring av Østfoldkløver’n 
 

Fra  Fylkesstyret 4H Østfold 

Tema Endring av Østfoldkløver’n 

Redegjørelse Østfoldkløver’n har i lang tid eksistert som 4H Østfolds 

medlemsblad. Tidligere vært utgitt som fire utgaver i året, men for 

noen år siden ble det vedtatt å gå ned til to utgaver i året. Det har 

vært store endringer det siste tiåret når det gjelder medier og det er 

viktig å henge med. Sosiale medier er her for fullt og aviser og blader 

har blitt gammeldags.  



 

Etter å ha sett på tidsbruk av å lage Østfoldkløver’n, økonomiske 

kostnader rundt trykk og porto og effekten av blant annet aktivitet vi 

får ut av medlemsbladet, mener styret at tid og penger bør brukes på 

en mer fornuftig og smartere måte. Styret har derimot skjønt at 

Østfoldkløver’n er godt likt og at det er ønskelig å fortsette med 

denne. 

Fylkesstyrets 

forslag  

Østfoldkløver’n produseres som en utgave i året, som en 

årbok/minnebok, som også fungerer som Årsmelding til 

fylkesårsmøtet.  

 

Det er ønskelig med mange bilder og gjerne at medlemmer selv kan 

bidra med bilder fra fylkesarrangementene. Utgaven blir sendt ut 

digitalt til alle medlemmer, men også trykket opp og delt ut klubbvis 

etter bestilling, dette uten kostnad for de som ønsker det.  

 

FYLKESSTYRETS FORSLAG TIL VEDTAK:  

Fylkesårsmøtet vedtar årlig utgave av Østfoldkløvern som årbok/minnebok for året 

2020 trykket opp til årsmøtet 2021  

 


