
 

 

 

Protokoll 6. sentralstyremøtet i 2022 i 4H Norge 

Dato: 3. september 2022  

Sted: Sjåførboligen på Elnestangen 

Til stede: Martin Holmen (leder) 

Jens Håkon Birkeland 

Andrine Jensen Fossum  

Andreas Ølvestveit 

Sara Eline Malmo Farbo 

Elliot Solberg 

Raymond Kirknes (1. vara) 

Astrid Skogseth (2. vara) 

Even Medhus (3. vara) 

Randi Versto Kaasa 

Gro Helene Andersen  

Turi Elise Kaus 

Iris Merete Natten Frydenlund (representant N4HA) 

 

Fraværende: Ole Mathis Kruse (representant 4H Gard Norge) (observatør) 

 

Møteleder: Martin Holmen 

Referent:  Randi Versto Kaasa 

 

Faste saker 

Sak 01.06 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

Vedtak: Innkallinga og saksliste godkjennes  

Sak 02.06 Godkjenning av protokoll fra det 5. sentralstyremøtet i 2022. 

Kommentar til diskusjonen om samisk materiell under sak 02.05. Det er ønske om 

å sette en frist for arbeidet. Generalsekretær tar saken videre. Saken tas inn som 

en orienteringssak på neste sentralstyremøte. 

 

Vedtak: Protokollen fra det 5. sentralstyremøtet vedtas. 

 

Sak 03.06 Styrets kalender 

Kalender for resten av 2022 og 2023 ble lagt frem for styret. Det ble gjort flere 

justeringer. 

 

Vedtak: Styrets kalender oppdateres med eventuelle endringer som kom i møtet.  

   
Sak 04.06 Fylkesrunden  

Fylkene ble fordelt på sentralstyrets medlemmer.  

 

Vedtak: Styret tar saken til orientering 

 



 

Sak 05.06 Økonomisk status 
Status økonomi per 31. juli 2022 viser god og stabil økonomi i 4H Norge. 
Kostnader og inntekter ligger ca. på forventet nivå.  
 

Vedtak: Styret tar saken til orientering 

Sak 06.06 Orientering medlemstall 
Status medlemstall og vervekampanje per 25. august viser oppgang i medlemstall 
mot samme dato i fjor. Dette bør synliggjøres og feires i organisasjonen. For å få 
medlemsvekst i 2022, må vi få 600 nye medlemmer innen utgangen av året. 
 
Vedtak: Sentralstyret tar saken til orientering 
 

Sak 07.06 Muntlig orienteringer fra sekretariatet 

• Nyansatt fagrådgiver friluftsliv, Jean Philip Svartdahl 

• Vellykket landsleir 

• Ny generalsekretær er på plass, og Gro Helene Andersen er tilbake som HR- 

og administrasjonsleder. 

 

Vedtak: Styret tar saken til orientering  
Løpende saker 

Sak 27.04 Volleyball 
Sentralstyret vedtok den 21-22.05 at de er positive til løsningen og ønsker å 
utrede dette. 
Det er ingen endringer i saken.  

Sak 28.04. Lodd 
Sentralstyret vedtok den 21-22.05 at det er ønskelig med digitalisering av 
landslotteriet.  
Det er ingen endringer i saken. 
 

Sak 36.06. Revidering frifondretningslinjer 

LNU har gitt 4H innspill for å forenkle retningslinjene for Frifond. Forslag til nye 
retningslinjer ble lagt frem for styret.  
 

Vedtak: Sentralstyret vedtar reviderte frifondsretningslinjer 

 
Sak 37.06. Prinsipp om fritt fylkesvalg for 4H klubber i kommuner som skiftet fylke 

etter regionreformen 

4H Oppland fremmer forslag om fritt fylkesvalg.  
- Sentralstyret har forståelse for problemstillingen, og vurderer samtidig den 

praktiske løsningen.  
- Verdien av å beholde medlemmer er stor. 4H skal bli større.  
- Selvråderett står som et viktig prinsipp i 4H. 
- Det må være tydelig at muligheten for å velge 4H-fylke er knyttet til 

endringer ved regionreformen. 
- Dersom sentralstyret vedtar fritt fylkesvalg, bør det vurderes om endringer 

skal godkjennes i sentralstyret.  
- En kort utredning bestilles av sekretariatet slik at styret får bedre forståelse 

for ringvirkninger og løsninger.  
 

Generalsekretær sitt forslag til vedtak: Sentralstyret tar saken til vurdering frem 

til neste sentralstyremøte. 



 

 

 

Vedtak: Sentralstyret tar saken til vurdering frem til neste sentralstyremøte. Styret 

får presentert to forslag til løsninger.    

 

Sak 38.06. Årsmøteprotokoll fra 4H Hedmark 

Årsmøtet til 4H Hedmark var i år ikke vedtaksdyktige. Årsmøteprotokollen fra 
fylkesårsmøtet ble lagt frem for godkjenning av sentralstyret. 
 
Sentralstyret må få ettersendt vedtektene før de kan godkjenne protokollen og 
vedtar saken.  
 

Generalsekretær sitt forslag til vedtak: Sentralstyret godkjenner 

årsmøteprotokollen og vedtar saken. 

 

Vedtak: Sentralstyret tar saken opp på neste styremøte. 

 
Sak 39.06. Valg 

Andreas Ølvestveit innstilles som sentralstyrets nestleder. 
 
Vedtak: Sentralstyret velger innstilt kandidat til sentralstyret for perioden 2022- 

2024. 

 

Sak 40.06 Eventuelt #1 - Leir 2023  

Det blir ingen nordisk leir i Sverige i 2023. Sentralstyret diskuterte om 4H Norge 

skal se videre på mulighetene for å arrangere storleir i Norge.  

 

Fra diskusjon:  

Store arrangementer og leir er viktig for 4H-ere. Storleir bidrar til å gjøre 4H større 

og synligere. Dette er en riktig og viktig prioritering. 

 
Vedtak: 4H Norge ser videre på muligheten for å arrangere landsleir eller nordisk 
leir i 2023.   
 

Sak 41.06. Eventuelt 

Sentralstyret gikk gjennom utvalg og arbeidsgrupper, og oppgaver/roller ble 
fordelt:  

- AU: består av generalsekretær, styreleder, HR-leder og Raymond Kirknes.  
- Økonomiutvalget: Siri Heggebø og Andrine Fossum 
- Lobbygruppe: Astrid, Jens Håkon, styreleder, nestleder i styret, 

generalsekretær. Ansattrepresentant kan bistå.  
- Styringsgruppe Gambia: Jens Håkon  
- Inkludering: settes av landsstyret 
- Plakettløpet: settes av landsstyret 
- 4H gård Norge: saken utsettes til neste møte 

 

Vedtak: Styret tar saken til orientering 

 


