Normalvedtekter for 4H-nemnder
Vedtatt av landsstyret i Norske 4H 9. juni 1995.
§1. Navn
Navnet på 4H-nemnda er ................. 4H-nemnd.
Nemnda arbeider i ........................ kommune(r).
§2. Formål og arbeidsoppgaver
4H-nemnda er et fellesorgan for 4H-klubbene i kommunen(e) og har som formål å samordne
4H-arbeidet 4H-klubbene imellom. 4H-nemnda arbeider i tråd med 4H Norges lover og
vedtak fattet av beslutningsorganer på lands- og fylkesplan.
Aktuelle arbeidsoppgaver for 4H-nemnda kan være:
Koordinere arrangement 4H-klubbene imellom, slik som felles fagdager, tevlinger,
lokale 4H-leirer, 4H-dager el.l.
Samordne 4H-klubbenes deltakelse med stand og aktiviteter på bygdedager og andre
eksterne arrangement. Informere om 4H-arbeidet og om åpne 4H-tilbud.
Bistå 4H-klubbene i arbeidet med å skaffe økonomisk støtte.
Bistå 4H-klubber som trenger hjelp for å rekruttere nye klubbrådgivere.
Arbeide for å utvikle og utbre 4H-arbeidet f.eks. ved å starte og følge opp nye 4Hklubber.
Samarbeide med 4H i fylket om å gi tilbud om organisasjonsopplæring for
klubbstyrer, klubbrådgivere og oppgavehjelpere. Bidra til å forberede 4H-klubbenes
representanter til 4H-fylkesårsmøtet.
Bidra til å skaffe 4H-medlemmene hjelp og faglig rådgivning.
Søke samarbeid med forvaltningen i kommunen(e) innen landbruk, sjøbruk, miljø og
kultur. Samordne 4H-klubbenes interesser overfor kommunen(e). Arbeide for at 4H
blir representert i relevante fora knyttet til barne- og ungdomsarbeid, landbruk, kultur,
natur og miljø.
Søke samarbeid med andre organisasjoner og samordne 4H-klubbenes kontakt med
disse.
§3. Årsmøte
Årsmøtet er 4H-nemndas øverste organ. 4H-nemnda samles til årsmøte innen utgangen av
januar. Leder er ansvarlig for at skriftlig innkalling sendes til 4H-klubbene senest 2 uker før
årsmøtet holdes.
Sammensetning:
2 representanter fra hver 4H-klubb. Disse velges hvert år på årsmøtet i den enkelte 4H-klubb.
(Fortrinnsvis en fra klubbstyret og en klubbrådgiver.)
4H-nemnda bør også ha en representant fra landbruksforvaltningen i kommunen.
4H-klubbenes representanter og representanten fra landbruksforvaltningen i kommunen møter
med stemmerett.
(I tillegg kan 4H-nemnda knytte til seg representanter fra andre kommunale organer eller fra
andre organisasjoner. Disse har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett i årsmøtet.)

Er det 3 eller færre 4H-klubber med i 4H-nemnda, utgjør 4H-klubbenes representanter styret.
Leder velges blant 4H-klubbenes representanter.
Er det 4 eller flere 4H-klubber med i 4H-nemnda, velger årsmøtet et styre på 3 (5)
representanter.
Årsmøtet skal behandle:
a) Konstituering av møtet med opprop, valg av møteleder og to representanter til å
underskrive protokollen, godkjenning av innkalling og sakliste
b) Melding fra styret om arbeidet i 4H-nemnda siste året
c) Revidert regnskap for 4H-nemnda for siste året
d) Innkomne saker
e) Forslag til arbeidsplan og budsjett for 4H-nemnda
f) Valg (for 4H-nemnd med 4 eller flere 4H-klubber) for et år av:
Leder
2 (4) styremedlemmer
2 varamedlemmer til styret
Valgkomite på 3 medlemmer
Revisor.
(Hvis nemnda har egen økonomi og ikke selv har engasjert en utenforstående revisor, skal det
inngås avtale om revisjon av regnskapet med 4H i fylket.)
Det skal føres protokoll fra årsmøtet.
§4. Styret
Styret konstituerer seg selv på første møtet etter årsmøtet med kasserer, sekretær og
eventuelle andre verv. Hvis mulig legges sekretariatsfunksjonen til landbruksforvaltningen i
kommunen.
Styret leder 4H-nemndas arbeid mellom årsmøtene i tråd med 4H-nemndas formål (§2), og de
behov som 4H-klubbene i kommunen har. Ut fra lokale forhold arbeider 4H-nemnda og styret
med de oppgaver som er viktigst for 4H-medlemmene og 4H-klubbene i arbeidsåret.
4H-fylkesstyret og 4H-klubbene i kommunen skal holdes løpende orientert om 4H-nemndas
arbeid.
Det skal føres protokoll fra styremøter i 4H-nemnda.
§5. Vedtektsendring
4H-nemnda vedtar sine egne vedtekter etter mønster av 4H Norges normalvedtekter for 4Hnemnder. Endringer i vedtektene kan gjøres av 4H-nemnda med 2/3 flertall på 4H-nemndas
årsmøte. Vedtektene og eventuelle endringer av disse, må godkjennes av 4H-fylkesstyret for å
være gyldige.
§6. Oppløsning
4H-nemnda kan oppløses av årsmøtet i 4H-nemnda med 3/4 flertall, eller av 4H-fylkesstyret.
4H-nemndas eiendeler skal ved oppløsning fordeles på 4H-klubbene i 4H-nemnda i forhold
til klubbenes medlemstall pr. 31/12 året før.

§7. Ikrafttreden
Disse vedtekter er fastsatt på årsmøte i 4H-nemnda den ......... (dato),
godkjent av 4H-fylkesstyret den .......... (dato)
og gjort gjeldende med virkning fra den ...........(dato).

