
 

 
 
 

Vedtekter for Norske 4H-alumner 
Vedtatt på Norske 4H-alumners årsmøte 03.08.2022.  
Godkjent av sentralstyret i 4H Norge 23.10.2022. 
 
§ 1 Navn 

1. Norske 4H-alumner, forkortet N4HA.  
 
§ 2 Formål 

1. Norske 4H-alumner er en landsomfattende organisasjon for alle 4H-alumner 
som skal bidra til å skape aktivitet blant medlemmer i 4H Norge. 

 
§ 3 Plassering i organisasjonen 

1. Norske 4H-alumner er en del av 4H Norge og er dermed underlagt 4H Norges 
sentralstyre og 4H Norges vedtekter.  

 
§ 4 Målsetting 

1. Norske 4H-alumner skal: 
a. Være behjelpelig overfor organisasjonens medlemmer og alumnklubber 

med spørsmål og problemstillinger angående 4H. 
b. Være alumnenes stemme i 4H Norge og styrke 4H-alumnenes posisjon i 

4H. 
c. Øke engasjementet blant alumnene på fylkes-, lands- og internasjonalt 

plan. 
d. Skape og bidra til å lage engasjerende aktiviteter for 4H-alumnene, og 

andre skule være aktuelt for.  
e. Arbeide og legge til rette for at 4H-alumnene skal kunne bruke sin 

kunnskap og erfaring i 4H. 
 
§ 5 Medlemskap 

1. En 4H-alumn defineres som (jf. 4H Norges vedtekter §12.1): 
a. Et 4H-medlem som har mottatt 4H-plaketten 
b. Et 4H-medlem over 18 år som vil gjøre en innsats for 4H 

 
2. Man kan være 4H-alumn i en alumnklubb, Norske IFYE-alumner, lokal 4H-

klubb eller som direktemedlem i Norske 4H-alumner. 
 
§ 6 Alumnklubb 

1. En alumnklubb er åpen for medlemskap for alle medlemmer jf. § 5 som vil 
følge Norske 4H-alumners vedtekter. 

 
2. Opprettelse av nye alumnklubber må gjøres i samarbeid med et fylkesstyre. 

 
3. Hver alumnklubb velger et eget styre, stemt frem av alumnklubbens 

medlemmer. Alumnklubbstyret har ansvaret for driften av alumnklubben.  
 
§ 7 Årsmøte 

1. Årsmøtet i Norske 4H-alumner er det overordnede styringsorganet i Norske 
4H-alumner, og bestemmer retningen for organisasjonens arbeid. 

 



 

 
 
 

2. Årsmøtet i Norske 4H-alumner er sammensatt av: 
a. Representanter fra 4H-fylkene, valgt av alumnklubbens medlemmer. 

• Fylker med 1-24 alumner har én (1) representant med stemmerett. 

• Fylker med 25-49 alumner har to (2) representanter med stemmerett. 

• Fylker med 50-74 alumner har tre (3) representanter med stemmerett. 

• Fylker med 75-99 alumner har fire (4) representanter med stemmerett. 

• Fylker med 100-124 alumner har fem (5) representanter med stemmerett. 

• Fylker med 150 eller flere alumner har sju (7) representanter med stemmerett. 
 
Antallet bestemmes ut fra medlemstallene slik de foreligger per 1. mai i årsmøteåret. 
Medlemstallene hentes ut sentralt, medlemmer telles på samme måte som i 4H 
Norge. I fylker med flere alumnklubber enn én (1) klubb skal representantene 
fordeles basert på medlemstallet i alumnklubbene. En alumnklubb kan ha maks fem 
(5) stemmeberettigede delegater på årsmøtet. 
 

b. To (2) representanter fra sentralstyret i 4H Norge. 
c. Styret i Norske 4H-alumner.  

 
3. Årsmøtet til Norske 4H-alumner er åpent for observatører.  

 
4. Det er kun representantene fra alumnklubbene som har stemmerett i årsmøtet. 

Styret i Norske 4H-alumner, representanter fra sentralstyret og andre 
observatører har kun talerett og forslagsrett. 

 
5. Ordinært årsmøte i Norske 4H-alumner holdes hvert år i tilknytning til lands- 

eller nordisk leir. Nærmere tid og sted fastsettes av styret i Norske 4H-alumner 
i samråd med leirkomiteen, og kunngjøres i organisasjonen minst fire (4) 
måneder før årsmøtet avholdes. 

 
6. Innkalling med saksliste og sakspapirer skal sendes årsmøterepresentantene 

minst fire (4) uker før årsmøtet. 
 

7. Alumnklubbene og sentralstyret i 4H Norge kan fremme saker til årsmøtet i 
Norske 4H-alumner. Innsendte saker må være styret i hende senest to (2) 
måneder før årsmøtet. 

 
8. Årsmøtet til Norske 4H-alumner er beslutningsdyktig når minst halvparten av 

de stemmeberettigede årsmøterepresentantene er til stede. Blanke stemmer 
regnes som gyldige stemmer. Vedtak fattes med absolutt flertall (mer enn 50 % 
av de avgitte stemmene). 

 
9. Det skal føres protokoll fra årsmøtet i Norske 4H-alumner. 

 
10. Årsmøtet skal åpnes med 4H-løftet. 

 
11. Ordinært årsmøte i Norske 4H-alumner skal behandle: 

a. Valg av to (2) representanter til å skrive under protokollen sammen med 
ordføreren. 

b. Forretningsorden for årsmøtet. 



 

 
 
 

c. Årsmelding fra styret i Norske 4H-alumner. 
d. Revidert regnskap. 
e. Innkomne saker. 
f. Handlingsplan. 
g. Budsjett for to (2) år. 
h. Tilsetting av revisor. 
i. Valg foregår i den oppnevnte rekkefølgen: 

• Ordfører og varaordfører til årsmøtet. 

• Leder – velges for ett (1) år. 

• Nestleder – velges for ett (1) år. 

• Kasserer – velges for ett (1) år. 

• Sekretær – velges for ett (1) år. 

• Redaktør og PR-ansvarlig – velges for ett (1) år.  

• Styremedlem – velges for ett (1) år. 

• Styremedlem 2 – velges for ett (1) år. 

• Vara – velges for ett (1) år. 

• Valgkomité bestående av tre (3) medlemmer for tre (3) år.  

• Det velges ett (1) medlem hvert år. 
 

12. Det skal være skriftlig valg på leder. Ved personvalg utenom dette, skal det 
være skriftlig valg dersom det er forslag på mer enn én kandidat, eller om en 
representant på årsmøtet krever dette. 

 
13. Ekstraordinært årsmøte i Norske 4H-alumner holdes når styret i Norske 4H-

alumner eller minst 1/3 av de stemmeberettigede årsmøterepresentantene fra 
forrige årsmøte forlanger det. Tidsfrister for innkalling og saksliste er som for 
ordinært årsmøte. 

 
14. Reise- og oppholdsutgifter for årsmøterepresentantene dekkes ikke av Norske 

4H-alumner, bortsett fra for styret i Norske 4H-alumner. 
 
§ 8 Styret i Norske 4H-alumner 

1. Styret i Norske 4H-alumner består av syv (7) medlemmer og én (1) vara: 

• Leder 

• Nestleder 

• Kasserer 

• Sekretær 

• Redaktør/PR-ansvarlig 

• To (2) styremedlemmer 

• 1. vara 
 

2. Alle medlemmene i styret har møteplikt. Vara har møteplikt ved frafall, og 
ellers møterett.  

 
3. Sentralstyret i 4H Norge skal tilbys å møte i Norske 4H-alumners styremøter 

med én (1) representant med tale- og forslagsrett.  
 

4. For gyldig vedtak i styret kreves at minst fire (4) styremedlemmer har stemt for 
forslaget. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. 



 

 
 
 

 
5. Styret i Norske 4H-alumner skal: 

a. Være styringsorgan for alle 4H-alumner og medlemmer i alumnklubber i 
samsvar med Norske 4H-alumners vedtekter. 

b. Ha jevnlig kontakt med alumnklubbene i de ulike fylkene og være 
tilgjengelig for dem. 

c. Forvalte Norske 4H-alumner midler med lav risiko. 
d. Legge til rette for at 4H-alumner har et oppdatert aktivitetstilbud i tråd med 

4H Norges verdier. 
e. Samarbeide med sentralstyret og 4H Norge om hvordan vi sammen skal 

drive organisasjonen fremover. 
 

6. Det skal føres referat fra alle styremøtene i Norske 4H-alumner.  
 
§ 9 Vedtektsendring 

1. Forslag om endring av vedtektene til Norske 4H-alumner må være styret i 
hende senest tre (3) måneder før årsmøtet.  

 
2. Forslag til nye vedtekter skal være tilgjengelig for alumnklubbene senest seks 

(6) uker før årsmøtet. 
 

3. Vedtektsendring krever 2/3 flertall.  
 

4. Vedtektene vedtas av årsmøtet i Norske 4H-alumner og trer i kraft etter 
godkjenning av sentralstyret i 4H Norge. 

 
§ 10 Oppløsning av Norske 4H-alumner 

1. Dersom Norske 4H-alumner slutter å fungere, skal 4H Norge forvalte 
resterende eiendeler og midler. Dette skal oppbevares i fem (5) år. Dersom 
det innen denne tiden ikke er opprettet et styre i Norske 4H-alumner, tilfaller 
midlene og eiendelene 4H Norge.  

 


