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1.desemberfristen  

Nå nærmer det seg 1.desemberfristen som 

er absolutt siste deadline for følgende: 

 

- Husk å registere nytt styre rett 

etter dere har fullført 

årsrapporteringen. 

- Fyll ut bolkene årsmelding i på 

klubbens side. 

- Fyll ut årsmelding i ord, eller last 

opp denne som pdf. 

- Last opp signert regnskap og 

årsplan. 

- Rapporter bruk av 

frifondmidler. 

- Husk å fyll ut bolken Utgifter 

uten finanskostander (den må ha 

en sum, siden denne utgjør 

grunnlaget for 

momskompenasasjon. 

- Huske å fylle ut «neste års 

høstfestdato». Denne er ny. 

- Ny leder registrerer årsrapport 

(dato for årsmøte i klubben 

mellom 31.12.21 - 31.01.22) 

- Meld det nye styret på 

styrevervkurs i 13-15 januar. 

Klubbrådgiver melder seg på 

klubbrådgiversamling samme 

helga      ! Frist for påmelding er 

1.desember. 

 

Her finner dere en steg for steg video for 

hvordan dere fyller ut årsmeldingen. 

Her finner du en steg for steg veiledning 

og mer inforamsjon om 

årsrapportering/årsmelding. Her finner 

dere også veiledning til hvordan klubben 

endrer verv. 

 

Ta kontakt med marte.brekke@4h.no eller 

Ingeborg.tangeraas@4h.no om klubben 

trenger hjelp med utfylling av årsmelding 

og rapportering!;) 

 

Styrevervkurs og 

klubbrådgiversamling 2023 

Nå er påmeldingen til styrevervkurs og 

klubbrådgiversamling helga 13-15.januar 

2023 åpnet på hjemmesiden. Kursene 

foregår på Bankgata ungdomsskole i Bodø. 

Dette blir som vanlig en artig og lærerik 

helg, med sosiale aktiviteter også utenom 

kursene. Klubbrådgiverne bor på hotell i 

Bodø, og har aktiviteter i og utenfor byen. 

Alle klubber melder på sine nye 

styremedlemmer innen fristen- 

1.desember. Dette er siste first for 

påmelding til både styrevervkurs og 

klubbrådgiversamling. Påmelding til 

styrevervkurs foregår her. 

Påmelding til klubbrådgiversamling skjer 

her. Invitasjon og informasjon kommer på 

mail. 

 

 

http://www.4h.no/nordland
https://www.youtube.com/watch?v=bZUe-I4lnjU
https://4h.no/ressurssider/medlemsregisteret/arsrapportering
mailto:marte.brekke@4h.no
mailto:Ingeborg.tangeraas@4h.no
https://4h.no/nordland/arrangementer/styrevervkurs-i-bodo?instance=0
https://4h.no/nordland/arrangementer/klubbradgiversamling-i-bodo?instance=0


 

 

Sjekk medlemslista til klubben 

Etter årsmøtene er det viktig at klubbstyret 

går inn i medlemsregisteret og oppdaterer 

medlemslista og vervene i klubben. Når det 

legges inn nye verv, må de gamle avsluttes. 

Dette gjøres ved å sette en sluttdato. 

Dersom et medlem skal meldes ut, sender 

dere mail til kontingent@4h.no. For 

innmelding av nytt medlem bruker dere Bli 

med, på 4H sine nettsider. Årets 

plakettmottakere flyttes automatisk over i 

alumnklubben etter nyttår. 

 

Årsmøte i klubben 

Alle klubber må ha gjennomført årsmøte 

før 1.desember. Vi anbefaler at klubbene 

har det i god tid før denne datoen. Hvis 

dere trenger tips til hvordan årsmøtet kan 

gjennomføres, og hva dere må huske på 

finner dere dette i «Året rundt» boka. Året 

rundt finner du her. Lykke til med 

årsmøtene! 

 

Frifondmidler 

Klubber som mottok Frifond-

midler desember 2021, har frist til å 

bruke opp midlene og rapportere  

innen 1. desember 2022. Beløpet 

som ble utbetalt, finnes på klubbens 

side i medlemsregisteret under 

fanen årsmelding. Mer om frifond 

her: 

https://4h.no/ressurssider/frifond/ 

Har dere spørsmål om dette så ta 

kontakt med: 

Marianne.hansen@4h.no  

 

 

 

Plakettmottakere 2022 

Vi vil gratulere plakettmottakerne 

våre med vel gjennomført 4H-løp! 

Årets plakettmottakere er: 

Henning Olai Hansen 

Skaldehaug i Færingen 4H-klubb 

Lea Daleng Sjåvik i Susna 4H-

klubb 

Runa Aanes i Håpet 4H-klubb 

 

Vervekampanje 

4H Norge har denne uka sendt ut en 

vervekampanje til alle klubber. I 

november og desember får alle som 

melder seg inn i 4H velkomstgave, 

og alle som verver får 

vervepremie😊 Man får også hele 

neste års medlemskap med på 

kjøpet, dersom man melder seg inn 

før nyttår. Sjekk ut vervekampanjen 

her. 

 

Viktige datoer   

1.12- Siste frist for årsmelding for 

klubbene. 

Siste frist for påmelding til 

styrevervkurs og klubbrådgiversamling. 

5.12- Frivillighetens dag. 

31.12. Siste first for å godkjenne digitale 

4H-prosjekter 

13-15.01.2023- Styrevervkurs og 

klubbrådgiversamling i Bodø 

17-19.03.2023-Årsmøte i 4H Nordland på 

Vatnila 

08-15.07.2023- Nordisk leir i Oppland 

 

 

 

mailto:kontingent@4h.no
https://www.4h.no/Bli-med/
https://4h.no/ressurssider/moteboka-kassaboka-og-aret-rundt/
https://4h.no/ressurssider/frifond/
mailto:Marianne.hansen@4h.no
file:///C:/Users/Marte%20Brekke/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2Y2W8YRT/Vervekampanje%20nov+des%202022%20-%20info%20til%20klubber.pdf

