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Julehilsen fra fylkesstyret 

Kjære alle 4H-klubber og 4H-gårder! 

Da var dette 4H året omme og vi ser frem 

mot ett nytt år med mye herlig 4H- 

aktivitet. Vi håper å se mange av dere på 

styrevervskurs, klubbrådgiversamling og 

årsmøtet til neste år. Vi skal ferie vårt 70-

års jubileum! 

Vi ønsker å takke dere alle for uvurderlige 

jobben dere gjør for i 4H-klubbene og på 

4H-gårdene. Heia alle frivillige! Med dette 

ønsker vi dere en riktig god jul og godt nytt 

år. 

Med vennlig hilsen fylkesstyret.  

 

4H til flere 

I år feirer vi frivilligheten. Den viktige 

frivilligheten som gir så mange mening, 

støtte, vennskap, verdi og tilhørighet. Dette 

vil vi i 4H gi til enda flere! Kanskje kan et 

medlemskap i 4H være årets beste 

julegave? En julegave med mening. Vi 

minner om at alle som verver og blir vervet 

får vervepremie. Vi minner også om 4H 

Nordland sin egen vervekampanje som ble 

sendt ut i oktober;D Les mer om verving 

her. 

 

 

 

 

Styrevervkurs og 

klubbrådgiversamling 2022 

Nå er det ikke lenge til vi treffes i Bodø for 

styrevervkurs og klubbrådgiversamling. 

Har dere i klubbene noen etternølere som 

ønsker å delta, meld dem på her. Vi håper 

på å se så mange som mulig til ei artig og 

lærerik helg. Vi gleder oss! 

 

Årsrapport 

Husk at leder i klubben må gå inn og 

registrere årsrapport på klubbens side i 

medlemsregisteret. Dette må gjøres en 

gang mellom 01.01.22- 31.01.22. Det er 

kun leder som har tilgang til å gjøre dette. 

Årsrapport er dato klubben hadde 

styremøte i 2021.  

 

Frist for godkjenning av prosjekter 

Alle digitale prosjekter som skal 

godkjennes i klubbene deres, må 

godkjennes før 31.12.22. Dette er absolutt 

siste frist! Etter denne datoen blir de 

prosjektene som ikke er fullført og 

godkjent slettet fra prosjektplattformen. Ta 

kontakt med marte.brekke@4h.no om dere 

trenger bistand. 

 

Bilder til årsmeldingen 

Send oss bilder fra klubbene! Vi ønsker 

bilder vi kan bruke i årsmeldinga for 2022, 

http://www.4h.no/nordland
https://4h.no/om-4h/aktuelt/vervepremier-og-velkomstgaver-til-alle
https://4h.no/nordland/arrangementer/
mailto:marte.brekke@4h.no


 

 

på nettsiden og i annet 

informasjonsmateriell. Vi er særlig 

interessert i bilder av alle som har fått 

plaketten i år, og fra høstfest/jubileum og 

andre klubbaktiviteter😊 Husk å skrive 

hvem som er med på bildet, hvem som er 

fotograf, og i hvilken sammenheng bildet 

er tatt. Send bildene til: 

marte.brekke@4h.no 

 

Viktige datoer   

31.12. Siste first for å godkjenne digitale 

4H-prosjekter 

13-15.01.2023- Styrevervkurs og 

klubbrådgiversamling i Bodø 

10-12.02.2023- årsmøte og årsmøtesminar 

4H-gård Norge 

17-19.03.2023-Årsmøte i 4H Nordland på 

Vatnila. Vi feirer 70-års jubileum!;D 

08-15.07.2023- Nordisk leir i Oppland 
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