
 
 

 

 

Protokoll fra det 2. landsstyremøtet i 4H Norge i 2022 

 

 

 

Dato  25. september 2022 

Sted Scandic Hell, Sandfærhus 22, 7500 Stjørdal 

Til stede 

 

 

 

 

 

 

Delegater med stemmerett 
 

1. Hans Ole Hatle (4H Møre og Romsdal) 
2. Nina Granum Bredesen (4H Østfold)  
3. Mathilde Dahl Aske (4H Vestfold) 
4. Miriam Ottesen (4H Nordland)  
5. Hege Pynttari (4H Buskerud)  
6. Rasmus Hojem (4H Trøndelag) 
7. Hanne Michalsen (4H Akershus og Oslo)  
8. Eirik Hortemo Vikøren (4H Sogn og Fjordane)  
9. Svenke Spikkeland (4H Agder) 
10. Synne Røthe Sandal (4H Hordaland)  
11. Iris Merete Natten frydenlund (4H Rogaland) 
12. Celine Hansen (4H Troms) 
13. Eirik Førde (N4HA)  
14. Martin Holmen (sentralstyret, leder)  
15. Andreas Ølvestveit (sentralstyret, nestleder) 
16. Sara Eline Malmo Farbo (sentralstyret)  
17. Elliot Solberg (sentralstyret) 
18. Turi Elise Kaus (sentralstyret, ansattrepresentant)  
19. Raymond Kirknes (sentralstyret, vara)  
20. Even Medhus (sentralstyret, vara) 

 
Observatører med tale- og forslagsrett 

21. Randi Versto Kaasa (generalsekretær) 
 

Gjester uten tale- og forslagsrett 

22. Gro Helene Andersen (sekretariatet, HR-leder) 
 

Forfall Mona Danielsen (4H Finnmark) 
Mari Gjeldaker Bådshaug (4H Hedmark) 
Guri Årnes (4H Oppland) 
Helge Nærum (4H Telemark) 
Ole Mathis Kruse (4H-gård Norge)  
Jens Håkon Birkeland (sentralstyret) 
Andrine Fossum (sentralstyret) 
Astrid Skogseth (sentralstyret) 
 

Møteleder  Martin Holmen 

Andreas Ølvestveit 

Referent  Gro Helene Andersen (sekretariatet) 



 
 

Saksliste 

Sak 01.02 Godkjenning av innkalling og saksliste 

På 4H Norges landsmøte i sommer ble fristen for å kunngjøre landsstyremøter endret fra 

4 uker til 8 uker før møtedato. Sekretariatet beklaget at kunngjøringen for gjeldende møte 

ble sendt ut for sent.  

 

 Vedtak: Innkallingen og saksliste godkjennes  

Sak 02.02 Konstituering 

 

Vedtak:  

Møteleder: Martin Holmen, styreleder i 4H Norge.  

Protokollfører: Gro Helene Andersen, sekretariatet. 

Protokollunderskrivere: representantene fra Buskerud (Hege Pynttari) og Østfold (Nina 

Bredesen Granum). 

Sak 03.02 Enklere bestilling av 4H-tøy og profileringsartikler for klubbene og fylkeslagene  

 

Fylkesstyret i 4H Buskerud fremmet et ønske om å se på løsninger for fellesbestilling av 

4H-tøy og profileringsartikler. Det ble også fremmet et ønske om å utvide og tilpasse 

utvalget av 4H-artikler i nettbutikken. 

 

Fra diskusjon:  

- Landsstyret kom med forslag til 4H-artikler som bør inn i nettbutikken. Bl.a. 

praktiske klær som sokker, ullgensere, ulltrøyer. Standardiserte gensere for 

trivselsagenter og leirbukser. Diverse materiell til høstfester.  

- Det ble lagt frem et ønske en «synlighetspakke» som kan selges i nettbutikken, 

uten minstepris i innkjøpsverdi. 

- Styret snakket om mange fordeler ved å ha en felles sentral leverandør. Bl.a. vil 

man unngå feil med logo og farger.   

- Gjennom 4H-butikken vil provisjonen gå til 4H Norge sentralt. Dersom man kjøper 

inn 4H-artikler lokalt, kan fylkene tjene på overskuddet. 

- Det ble snakket om priser og opplag. Noen lokale trykkerier vil kunne trykke etter 

bestilling uten oppstartskostnad. Man har ofte lokalt nettverk, og kan få gode 

priser. Prisene i nettbutikken skal være konkurransedyktige, og vil kunne justeres 

dersom flere handler i nettbutikken.  

- Utvalget i nettbutikken bør utvides. Nettbutikken har et større utvalg enn det som 

vises på forsiden, da enkelte fylker har eget opplag (eks. 4H Trøndelag).  

 

Vedtak: Sekretariatet ser på løsninger for utvidet utvalg i nettbutikken og fellesbestilling 

av 4H-artikler. 

Sak 04.02 4H for alle, inkludering   

 

Det skal opprettes en arbeidsgruppe for 4H Norges arbeid med inkludering.  

 



 
 

 

 

Det kom innspill til arbeidsgruppas sammensetning. Antall deltagere ble foreslått til å 

være 5, bestående av: 

- To fra landsstyret 

- En fra sentralstyret 

- To ansatte 

 

Generalsekretær sitt forslag til vedtak: Landsstyret oppretter en arbeidsgruppe for 
inkludering i 4H. Sentralstyret utarbeider mandat for arbeidsgruppa.  
 
Vedtak: Det opprettes en arbeidsgruppe for inkludering i 4H Norge basert på innspillene 
som er gitt. Saken følges opp på neste sentralstyremøte.   
 

Sak 05.02  Nytt plakettløp for 4H Norge  

I juli vedtok 4H Norges landsmøte at plakettløpet skal bli aktivitetsbasert.  
 
Det kom innspill til arbeidsgruppas sammensetning, særlig mtp. geografi, roller og 
historikk. Det ble fremmet ønske om å ha med en klubbrådgiver og en 
organisasjonsrådgiver inn i arbeidsgruppa.  
 
Antall deltagere ble foreslått til å være 7, bestående av: 

- To fra landsstyret 

- To fra sentralstyret  

- Tre ansatte 

- Minst en av gruppemedlemmene skal også være klubbrådgiver. 

 
 
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. 
 
Vedtak: Det opprettes en arbeidsgruppe for nytt plakettløp i 4H Norge basert på 
innspillene som er gitt. Saken følges opp på neste sentralstyremøte. Arbeidsgruppa 
legger fram utkast til nytt plakettløp og plan for implementering for landsstyret i april 
2023.  
 

Sak 06.02 Eventuelt  

 

Det ble foreslått å flytte det planlagte landsstyremøtet og fylkesstyreopplæringen 

(planlagt 28. – 30. april 2023), som følge av at 1. mai faller på mandagen etter helgen. 

 

Det kom et innspill om at 4H bør sette møtet til en fast uke. Det ble foreslått uke 17.  

 

Det er også planlagt voksenlederkurs i regi av N4HA i april 2023, og det beholdes i april. 

 
Vedtak: Fylkesstyreopplæring og landsstyremøte flyttes til 14. - 16. april 2023.   
 



 
 

Signert av:  

 

 

Hege Pynttari  

4H Buskerud 

 

 

Nina Bredesen Granum 

4H Østfold 

 


