
 

Protokoll 7. sentralstyremøtet i 2022 i 4H Norge 

Dato: 21. - 23. oktober 2022  

Sted: Thon hotel Norge, Kristiansand 

Til stede: Martin Holmen (leder) (ikke til stede fredag) 

Jens Håkon Birkeland (ikke til stede fredag) 

Andrine Snopestad   

Andreas Ølvestveit 

Sara Eline Malmo Farbo 

Raymond Kirknes (1. vara) 

Even Medhus (3. vara) 

Turi Elise Kaus 

Iris Merete Natten Frydenlund (representant N4HA) 

Randi Versto Kaasa 

Gro Helene Andersen  

 

Fraværende: Elliot Solberg 

Astrid Skogseth (2. vara) 

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

Møteleder: 21.oktober: Andreas Ølvestveit  

22. – 23. oktober: Martin Holmen 

Referent:  Gro Helene Andersen  

 

 

Faste saker 

Sak 01.07 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes  

Sak 02.07 Godkjenning av protokoll fra det 6. sentralstyremøtet i 2022. 

 

Vedtak: Protokollen fra det 6. sentralstyremøtet vedtas. 

Sak 03.07 Styrets kalender 

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

• Det 8. styremøtet blir flyttet til tirsdag den 22. november, fra kl. 19:00 til 22:00.  

• Det 9. styremøtet holdes den 9. - 10. desember i Stavanger, fra fredag kl. 18 

til lørdag kl. 16:30.  

• Det 1. sentralstyremøtet i 2023 blir endret til fysisk dagsmøte søndag 22. 

januar, kl. 09:00 - 15:00. Det kan hende det legges opp for sosialt dagen før. 

• Det 2. sentralstyremøtet i 2023 blir flyttet til tirsdag 14. februar, fra kl. 19:00 til 

22:00 på Teams. 

• Det 3. sentralstyremøtet i 2023 holdes 24. - 25. mars, fra fredag kl. 19:00 til 

lørdag kl. 15:00, i Trondheim.  

• Det 4. sentralstyremøtet i 2023 holdes 10. mai på teams.  

 

Sentralstyret inviteres til ansattsamlingen 7. - 8. februar.  

Landsstyremøtet og fylkesstyreopplæring holdes den 14. – 16. april på 

Gardermoen.  

 



 

Det ble lagt opp en egen fane i styrets kalender, der sentralstyret kan legge inn 

arrangementer i fylkene som det er aktuelt å delta på.  

 

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

   
Sak 04.06 Fylkesrunden  

Styret tok en kort gjennomgang av fylkene.  

 

Vedtak: Styret tar saken til orientering 

 

Sak 05.06 Økonomisk status 
Status økonomi per 30. september ble lagt frem med tall for inntekter og 
kostnader.  
 
Innspill som kom i møtet: 

• Det er ønskelig med fremlegg av prognoser pr 31.12. for å kunne orientere 
seg i forhold til hvordan vi ligger an mot årsslutt.   

• Det er et ønske om å omfordele midler satt av til 2022 som ikke blir brukt. 
Blant annet er det ønskelig å bruke mer penger på samisk oversetting i 
2022.Det er også ønskelig at man ser på IT-parken og oppgraderer denne.  

• Sentralstyret ga innspill til hvordan de ønsker å få lagt fram økonomisk 
status.   

 

Generalsekretær sitt forslag til vedtak: Styret tar regnskapet pr august 2022 til 

orientering. 

 

Vedtak: Styret tar regnskap per september 2022 til orientering. 

Sak 06.07 Orientering medlemstall 
Status medlemstall og vervekampanje per 25. august viser oppgang i medlemstall 
mot samme dato i fjor. For å få medlemsvekst i 2022, må vi få 312 nye 
medlemmer innen utgangen av året. Det er driv og mye som skjer i fylkene.  
 
Innspill som kom i møte: 

• I 2019 hadde 4H 8% økning i medlemstall fra 13. oktober og ut året. Det er 
ønskelig å se på hva som ble gjort.  

• Det kom inn forslag om å ha åpent møte samtidig som det er foreldremøte. 
Det gjør det lettere å være med.  

• Det er ønskelig å få flere artikler til «give aways» i nettbutikk. Det er 
høstfester i klubbene, og det oppleves å være et behov for mer 
informasjon og promoteringsmateriell.   

• Region Nord blir tatt opp som foregangsfylker for medlemsrekruttering. I 
Nordland jobber fylkesstyret med direkte kontakt med hver klubb, hvor 
måltall blir satt. 4H Østfold blir også tatt opp, der de er i gang med en 10 
års strategi.  

 
Vedtak: Sentralstyret tar saken til orientering 
 

Sak 07.07 Muntlig orienteringer fra sekretariatet 

• Ansettelse av ny assisterende generalsekretær og HR-leder.  

• Frivillighetsprisen 2022.  



 

➢ Intern frivillighetspris i 4H. Nominasjonsfristen er 1. november. Vinneren 

kåres den 5. desember, på Frivillighetens dag. Vi benytter anledningen til 

å hedre frivillige i alle fylker gjennom bl. a. presse og annonsering.  

• Samisk materiell – orientering om fremdrift og frist.  

➢ Oversettelse av dokumentene «Møteboka», «Året rundt», «Kassaboka» (i 

Word og Excel) vil koste kr 56 000 for tekst og kr 30 000 for grafisk. 

Sentralstyret må ta dette inn i forhold til omprioritering av budsjett da dette 

ikke er lagt inn. 

• Status innsiktsarbeid.  

➢ Interne ressurser og byrået Opinion skal gjennomføre innsiktsarbeidet, 

som settes i gang i november. Resultatet presenteres for styret i januar.  

• Fylkesstyreopplæring.  

➢ I oktober har to deler av fylkesstyreopplæringen blitt gjennomført; kurs for 

valgkomiteer og ordførerkurs. Videre jobbes det med forberedelser til 

fylkesstyreopplæring/ inspirasjonssamling i april 2023.  

• Statsbudsjettet 2023. 

➢ Regjeringen foreslår å videreføre støtten til 4H Norge på 7,1 MNOK. 

Generalsekretær har vært på høring i næringskomitéen på Stortinget for å 

fortelle om 4H. Det endelige budsjettet vedtas den 15. desember.  

• Budsjett 2023 - innspill fra generalsekretær. 

• For å levere på handlingsplanen og strategien, er det behov for å øke 

kostnadene på personal og konsulentinnkjøp. Ressursene skal jobbe med 

kommunikasjon, markedsføring, arrangement og organisasjon.  

• Foreslått fråsegn fra landsmøtet 2022 «Ung kultur lærer ved å gjøre». Styret 

takker for engasjementet.  

• Sentralstyret på Teams.  

➢ Teams brukes som foretrukket kanal. Messenger til avklaringer og raske 

beskjeder. Vi ble enige om at alle trykker «like» på innlegg som en 

bekreftelse på at de er sett.  

 

Vedtak: Styret tar saken til orientering  
Løpende saker 

Sak 38.06 Årsmøteprotokoll 4H Hedmark 
Oppfølging fra sak 38.06.22.  
 
Årsmøtet til 4H Hedmark var i år ikke vedtaksdyktige, og årsmøteprotokollen fra 
fylkesårsmøtet i 4H Hedmark ligger for godkjenning av styret. Saken kunne ikke 
behandles på det 6. sentralstyremøtet da vedtektene til 4H Hedmark manglet. 
 
Styrets tilbakemeldinger til vedtektene:  
• Malen for normalvedtekter i fylkene er ikke brukt  

• 4H Hedmark ønsker å fjerne punktet om at fylkesstyret ikke skal forvalte 
fylkesorganisasjonens midler. Det er vanskelig for styret å forstå hvem som da skal 
forvalte midlene.  

• 4H Hedmark ønsker å fjerne punktet om fylkesmannen, men dette punktet finnes ikke 
i de oppdaterte normalvedtektene 

• Tilleggspunkt om at fylkesårsmøtet skal definere 4H-fylkets geografiske omfang. Dette 
oppleves som vanskelig å forstå. 

• Sentralstyret bistår gjerne i arbeidet med vedtektene fram mot neste årsmøte. Even 
Medhus og Andrine Snopestad kan kobles på. 



 

 
Generalsekretær sitt forslag til vedtak: Sentralstyret godkjenner 

årsmøteprotokollen. 

 
Vedtak: Sentralstyret godkjenner årsmøteprotokollen, men underkjenner 

vedtektene. Sentralstyret kan bistå i arbeidet med vedtektene fram mot neste 

årsmøte.  

  
Sak 39.07 Godkjenning av vedtektene for Vestlandets 4H-fylker  

I følge 4H Norges vedtekter skal sentralstyret godkjenne vedtekter for fylkesledd.  
 
Innspill som kom under gjennomgang:  

• Vedtekter for 4H Møre og Romsdal. Ingen merknader.  

• Vedtekter for 4H Hordaland. Ingen merknader. 

• Vedtekter for 4H Sogn og Fjordane. Ingen merknader.  

• Vedtekter for 4H Rogaland. Vedtekter godkjennes, men det bør 
spesifiseres under punkt 2.2. at kontrollkomiteens medlemmer er uten 
stemme- og talerett.  
 

Generalsekretærens forslag til vedtak: Sentralstyret godkjenner vedtektene for 
4H Møre og Romsdal, 4H Hordaland, 4H Sogn og Fjordane og 4H Rogaland. 
 
Vedtak: Sentralstyret godkjenner vedtektene for 4H Møre og Romsdal, 4H 
Hordaland og 4H Sogn og Fjordane. Sentralstyret godkjenner 4H Rogaland sine 
vedtekter, men det bør spesifiseres under punkt 2.2. at kontrollkomiteens 
medlemmer er uten stemme- og talerett. 
 

Sak 40.07 Godkjenning av vedtektene for Norske 4H alumner  

I følge 4H Norges vedtekter skal sentralstyret godkjenne vedtekter for Norske 4H 
alumner.  
 
Vedtak: Sentralstyret godkjenner vedtektene for Norske 4H alumner. 
 

Sak 41.07 Budsjett 2023 

4H Norge er i gang med budsjetteringsprosessen for 2023 og 2024. Det er 

ønskelig å få styret sine innspill.  

 

Innspill fra Sentralstyret:  

• Styret ønsker en ansatt som jobber med arrangementer.  

• 4H Norge bør støtte N4HA (Norske 4H Alumner) i deres arbeid med 

voksenlederkurset.  

• Arbeidsgrupper bør prioriteres.  

• Styret foreslår kompetanseløft og inspirasjonstiltak for tillitsvalgte   

• Styret vil vurdere midler til oppstart av 4H på Svalbard 

• Styret ønsker å øremerke midler til å belønne medlemsvekst 

• Styret foreslår å se på løsning for å dekke kostnader til teknisk utstyr sentralt  

• Styret ønsker å videreføre satsing på språk - både samisk og nynorsk 

• Styret ønsker å prioritere inkludering. Det kom et forslag om satsing på 

tegnspråk og punktskrift.  

• Styret vil prioritere en kommunikasjons/markedsressurs. Styret kom med 

innspill om å satse stort, og øke med to, tre stillinger.  



 

• Styret støtter generalsekretærs forslag om bruk av kommunikasjonsbyrå.  

 

Vedtak: Generalsekretær tar med seg innspillene som kom i møtet, og legger 

frem forslag til budsjett for 2023 og 2024 på neste sentralstyremøte. 

 

Sak 42.07 Arbeidsgruppe for inkludering i 4H Norge 

Gjennom 4H sin handlingsplan for 2022 – 2024 har landsmøtet vedtatt at 4H skal 

jobbe med inkludering i årene framover. 

 

Sentralstyret godkjenner mandatet som skal overrekkes arbeidsgruppa. 

Arbeidsgruppa vil bestå av:  

• Fra sentralstyret: Elliot Solberg 

• Fra landsstyret: Miriam Ottesen (4H Nordland) og Eirik Vikøren (4H Sogn og 

Fjordane)  

• Fra sekretariatet: Ingeborg Tangeraas og Jean Philip Svartdahl  

 

Vedtak: Sentralstyret oppretter arbeidsgruppa for inkludering, og godkjenner 
arbeidsgruppas mandat etter innspillene som er gitt. 
 

Sak 43.07 Arbeidsgruppe for nytt plakettløp i 4H Norge  

I juli 2022 vedtok 4H Norges landsmøte å endre plakettløpet til å bli 

aktivitetsbasert. 

 

Sentralstyret godkjenner mandatet som skal overrekkes arbeidsgruppa. 

Arbeidsgruppa vil bestå av:  

• Fra sentralstyret: Iris Frydenlund og Martin Holmen.  

• Fra landsstyret: Eirik Førde (N4HA) og Mari Bådshaug (4H Hedmark). 

• Fra sekretariatet: Stine Pernille Kjos, Linda Liem, Hilde-Kristin Buøen 

Øynebråten.  

 

Det kom innspill om at tidspunkt for pilot og testing (fra oktober til desember 2023) 

er rett etter ferdigstilt prosjekt og at dette kan bli vanskelig.   

 

Vedtak: Sentralstyret oppretter arbeidsgruppa for nytt plakettløp i 4H Norge, og 

godkjenner arbeidsgruppas mandat etter innspillene som er gitt. 

 

Sak 44.07 Grønn Inkludering 
4H Nordland har vært pilotfylke for inkludering i 2 år. Nå som inkludering har blitt 
vedtatt i handlingsplanen og en arbeidsgruppe skal jobbe videre med tematikken, 
er det behov for avklaring rundt 4H Nordlands rolle.  
 
Innspill:  

• En pilot bør være avgrenset, og med inkludering som et sentralt punkt i 
handlingsplanen, kan piloten avsluttes.   

• Arbeidsgruppa må sikre at man tar i bruk/bygger på leveransen fra 4H 
Nordland. Er det laget noe materiell?  

• Det vektlegges at Nordland har vært og er et forbilde for organisasjonen 
på inkludering, og at det skal gis rom for at disse, i en periode fremover, 



 

kan bidra med kompetanseløft på inkludering. Dette legges til 
generalsekretær.  

 
Generalsekretær sitt forslag til vedtak: 4H Norge takker 4H Nordland for et 

lærerikt og vellykket pilotprosjekt. Piloten er en av årsakene til at inkludering nå er 

et nasjonalt satsingsområde for 4H, og dermed avsluttes piloten. 4H Nordland 

skal aktivt delta med sine erfaringer inn i arbeidsgruppa til 4H Norge. Det er 

arbeidsgruppas leveranse som vil være utgangspunkt for økonomiske 

prioriteringer og tiltak de neste årene.  

 

Frem til arbeidsgruppas arbeid er fullført vil 4H Nordland bidra med 

kompetanseløft til klubbstyrene, klubbrådgivere, 4H-gårdene, tillitsvalgte og 

ansatte i fylkene og sentralt ved behov. Ved slike oppdrag dekker 4H Norge minst 

50% av kostnadene for reise og opphold, resterende dekkes av fylket som ønsker 

å benytte seg av dette tilbudet.  

 

Vedtak: 4H Norge takker 4H Nordland for et lærerikt og vellykket pilotprosjekt. 

Piloten er en av årsakene til at inkludering nå er et nasjonalt satsingsområde for 

4H, og dermed avsluttes piloten. 4H Nordland skal aktivt delta med sine erfaringer 

inn i arbeidsgruppa til 4H Norge. Det er arbeidsgruppas leveranse som vil være 

utgangspunkt for økonomiske prioriteringer og tiltak de neste årene.  

 

Sak 45.07 Frivillighetsbarometeret  

4H har deltatt i undersøkelsen frivillighetsbarometeret. Undersøkelsen tar for seg 

allmenhetens kjennskap til frivillige organisasjoner der den kartlegger både 

generelle spørsmål og spesifikke spørsmål organisasjonen ønsker å stille. 

Undersøkelsen har blitt gjort hvert år siden 2014. 4H var med i 2020 og 2022.  

 

Rapporten ble gjennomgått på sentralstyremøte. Andel mennesker som kjenner til 

4H er nøyaktig lik i 2022 som ved forrige undersøkelse i 2020. 4H forbindes med 

natur, landbruk, ungdom, gårdsdrift og speiderne. Videre ser vi at enkeltord som 

forbindes med 4H er hode, hjerte, hender og helse. Det bemerkes at 

svarprosenten på «Har du hørt om 4H» står høyere i den eldre generasjonen enn 

den yngre. 

 
Vedtak: Sentralstyret tar saken til orientering  

 

Sak 46.07 Voksenlederkurset – avtale mellom 4H Norge og N4HA  

Voksenlederkurset er et kurs som N4HA arrangerer på oppdrag fra 4H Norge. Det 

er behov for ny avtale mellom 4H Norge og N4HA om voksenlederkurset, og en 

vurdering av økonomiske forpliktelser i forbindelse med arrangementet.  

 

Iris Frydenlund la frem saken, der avtalen slik den er i dag, ikke dekker 

kostnadene av arrangementet. 4H hadde tidligere en underskuddsgaranti. 

Underskudd kommer stort sett av hotell og måltider. Det brukes hovedsakelig 

interne kursholdere, noen eksterne.  

 

Innspill som kom under møtet:  



 

• 4H Norge bør støtte N4HA sitt arbeid med voksenlederkurset. Det er krav om 

at ledere på leir skal ha denne kompetansen eller tilsvarende. Det bør 

medføre en forpliktelse fra 4H Norge.  

• Alumnene gjør en oppgave på vegne av 4H, og bør ikke tape penger på det. 

• Det vil være interessant å se på budsjettet, særlig opp mot antall deltakere.  

• Det kom innspill om at det kan være behov for å se på kvaliteten på kursene. 

Læreplanen evalueres. 

• Alumnene får et årlig økonomisk bidrag fra 4H Norge, opptil kr 100 000.   

 

Sentralstyret ønsker en gjennomgang av voksenlederkurset, inkludert regnskap, 

alternative budsjett og læreplan, på neste møte.   

 

Vedtak: Generalsekretær og N4HA tar med seg innspillene som kom i møtet. 

Avtalen bearbeides, og legges frem for vedtak ved neste styremøte.  
 

Sak 47.07 Lønnstilskudd til fylkene 

Det ble i 2021 vedtatt at fylkene skulle få lønnstilskudd tilvarende kr 100 000,- per 

fylke.  

 

• Styret ønsker ikke å skape usikkerhet rundt stillinger i fylkene.  

• Ordningen videreføres slik den er nå i 2023.  

• I løpet av 2023 vil vi kartlegge behov og hvordan midlene brukes.  

• Det er mulig at ordningen justeres i 2024.  

• Det er snakk om totalt 1,6 MNOK. Det er viktig at midlene brukes riktig.  

 

Generalsekretær sitt forslag til vedtak: Generalsekretær tar med seg 

innspillene som kom i møtet. 

 

Sak 48.07 Utvidet versjon av 4H Norges handlingsplan 2022 – 2024 

På landsmøtet i juli ble handlingsplanen for 4H Norge 2022 – 2024 vedtatt. For å 

spesifisere hvilke satsingsområder som ligger under hvert punkt, er det laget en 

utvidet versjon av handlingsplanen som ble lagt frem for sentralstyret. 

 

Under «smartere» ble det spørsmål om ressurs på arrangement, service-funksjon 

og en potensiell fremtidig chat. Teknologiposisjon og tekniske løsninger ble også 

diskutert. Under «synligere» ble det synlighet i mediebilde vektlagt, målrettet 

kommunikasjon og merkevarebygging. Det kom ønsker om å bygge kompetanse i 

fylkene, og et arbeid med tekniske løsninger og tilgjengelighet.  

 

Vedtak:  Styret tar saken til orientering 
 

Sak 49.07 Valg av representant til 4H gård Norge 

Sentralstyret ønsket å fremme Andreas Ølvestveit som sin kandidat til 4H gård 

Norge. Valget var enstemmig.  

 

Vedtak: Sentralstyret velger innstilt kandidat til 4H gård Norge for perioden 2022- 

2024. 



 

 

 Eventuelt 

Mangfoldsplakaten – sentralstyret støtter at 4H Norge signerer 

Mangfoldsplakaten.  

 

Vedtak: Styret tar saken til orientering 

 
 P-saker  

To nominasjoner til æresdiplom ble tatt inn på styremøtet. Det er ført egen p-

protokoll.  

 


