
 

Protokoll 8. sentralstyremøtet i 2022 i 4H Norge 

 

Dato: 22. november 2022  

Sted: Teams 

Til stede: Martin Holmen 

Andrine Snopestad  

Andreas Ølvestveit 

Sara Eline Malmo Farbo 

Jens Håkon Birkeland 

Turi Elise Kaus 

Raymond Kirknes (1. vara) 

Even Medhus (3. vara) 

Iris Merete Natten Frydenlund (representant N4HA) 

Randi Versto Kaasa 

Gro Helene Andersen  

Fraværende: Elliot Solberg 

Astrid Skogseth (2. vara) 

Representant fra 4H-gård Norge 

Møteleder: Martin Holmen 

Referent:  Gro Helene Andersen  

 

 

Faste saker 

Sak 01.08 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes  

Sak 02.08 Godkjenning av protokoll fra det 7. sentralstyremøtet i 2022 

Under sak 39.07 Godkjenning av vedtekter: 

Merknaden tilhører Rogaland og ikke Sogn og Fjordane. 

 

Vedtak: Protokollen fra det 7. sentralstyremøtet vedtas. 

 

Sak 03.08 Styrets kalender 

Kalender for resten av 2022 og begynnelsen av 2023 ble ikke endret.  

 

Vedtak: Styrets kalender endres ikke.  

   
Sak 04.08 Fylkesrunden  

Styret tok en kort gjennomgang av fylkene.  

 

Vedtak: Styret tar saken til orientering 

 

Sak 05.08 Økonomisk status 
Status økonomi per 31. oktober med prognoser for 31. desember 2022 ble lagt 
frem. Prognosene viser et underskudd på 3,9 millioner, som er 1,1 million mindre 
enn budsjettert.  
 



 

Det ble spørsmål rundt prognose ved årsslutt, og mulighet for å iverksette 
kostnader i 2022 som i dag ligger på 2023. Videre ble det noen spørsmål om 
balansen i forhold til bruk av egenkapital, og en tydeliggjøring på at vi skal satse, 
og at det er nå vi har midler og mulighet.  
 

Vedtak: Styret tar resultat pr oktober og foreløpig prognose 2022 til orientering. 

Sak 06.08 Orientering medlemstall 
Status medlemstall og vervekampanje per 22. november viser medlemsvekst! Vi 
passerte den 21.11.22. ett medlem mer enn 2021. Dette er utrolig bra, og med 
første medlemsvekst siden 2009 er dette en stor seier.  
 
Generalsekretær gjennomgikk vekst per region og fylke.  
 
Innspill som kom i møte: 

• Sentralstyret gratulerer! 

• Oversikten i sakspapirene, per region og fylke, er veldig bra.  

• Alle fylker som oppnår medlemsvekst skal feires. God innsats og målrettet 
arbeid ligger bak resultatene.   

• 4H Vestfold driftes godt og har høy aktivitet. Tross godt arbeid, oppnår de 
ikke medlemsvekst. De fortjener oppmerksomhet for innsatsen som legges 
ned.  

• Oppfordrer klubbene til å ha enda flere åpne arrangementer i desember. 

• Informere klubbledere om betaling med Vipps, det kan hende at noen ikke 
vet om det?  

• Det ble gitt innspill om at 4H Oppland og 4H Vestfold hadde vekst i 2021. 
Større oppgang ett år kan gi mindre oppgang kommende år.  

 

Vedtak: Sentralstyret tar saken til orientering 

 

Sak 07.08 Muntlig orienteringer fra sekretariatet 

Status personal:  

• Regionkoordinator, Anne Kari Eliassen, går av med pensjon 28. februar 
2023. Hun trapper i siste periode ned, og vil fokusere på Gambia fra 1. 
desember. 

• Endringene på ledernivå, gjør at vi nå kartlegger alternative løsninger.  
 

Fylkesstyreopplæring i april – Insporama  

• 14.-16. april blir det Insporama på Gardermoen. 

• Landsstyremøte holdes søndagen.  

• Fylkesstyreopplæringen på nybegynnernivå holdes av sentralstyret. Andre 

deler holdes hovedsakelig av eksterne.  

 

Innsiktsarbeid  

• Opinion bistår 4H i eksternt innsiktsarbeid. Verktøy fra Enalyzer brukes for 

interne målgrupper.   

• Eksterne parter skal også bistå i analysen.  

• Arbeidet legges frem for styret i januar.  

 

 

 



 

Frivillighetsprisen 2022 

• Intern frivillighetspris i 4H. Nominasjonsfristen var 1. november, og vi fikk 

inn 29 nominasjoner. Vinneren kåres den 5. desember, på Frivillighetens 

dag.  

• Arbeid fram mot 5. desember:  

o Annonser i 16 lokalaviser der 4H er til stede, potensiell reach på 

300 000 lesere.  

o De nominerte fortjener oppmerksomhet – i lokale medier, sosiale 

medier eller med en liten gave. Fylkesansatte jobber med dette.  

Mangfoldsplakaten er signert. 

 

Vedtak: Styret tar saken til orientering  
Løpende saker 

Sak 50.08 Fritt Fylkesvalg 
4H Oppland fremmet forslag om fritt fylkesvalg på det 6. sentralstyremøtet i 2022.  
HR-leder orienterte styret om sekretariatets forslag. 
 
Forslaget ble godt tatt imot, og styret var åpne for å iverksette fritt fylkesvalg. Det 
ble nevnt at det finnes en klubb som har byttet fylke tidligere, som ikke var 
påvirket av regionreformen. Dermed ønskes det at man fjerner forutsetningen om 
fylkessammenslåing. De resterende forutsetningene bør stå. 
 
Generalsekretær sitt forslag til vedtak: Sentralstyret vedtar mulighet for fritt 

fylkesvalg for klubber i kommuner som er påvirket av regionreformen. De 

foreslåtte forutsetningene følges.  

 
Vedtak: Sentralstyret vedtar mulighet for fritt fylkesvalg. Administrasjonen 

utarbeider et dokument med forutsetninger som skal følges, basert på sakspapiret 

og innspillene som kom i møtet.  

  
Sak 51.08 Godkjenning av vedtektene for 4H Finnmark   

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

Sak 52.08 Videre arbeid med budsjett for 2023, og rammer for 2024 

Underlag for videre arbeid med budsjettet for 2023 og 2024 ble lagt frem.  

 

Innspill som kom i møte:  

• Et underskudd på 7 MNOK er mye. Vi bør justere ned til -5 MNOK. 

• Det ble presisert at det er et langsiktig mål om å gå i null, men at vi 

investerer ekstra for å vokse de neste årene.   

• Økonomiutvalget anbefaler en egenkapital på 12 MNOK. Det gjelder full 

drift, mens det trengs 7 MNOK for å dekke lønn i 8 måneder. Styret 

diskuterte om vi bør styre mot 6 måneders drift/lønn, istedenfor 8 

måneder, mtp. egenkapitalen.  

• Styret ble minnet om prosesser i 2002 og 2016, der høyt forbruk og kutt 

endte i store snuoperasjoner. Styret må tenkte langsiktig og vurdere risiko 

når det gjelder investeringer. 



 

 

• Det ble foreslått å bruke så mye som mulig i 2022, når vi er sikret 100% 

momskompensasjon.  

• Styret øsker å se på inntektsøkning i stedet for kutt. For eksempel bør vi 

se på om medlemsbladet, Aktivitet, kan finansieres av annonser og 

partnerskap. Nettsiden nevnes også som mulig kanal for annonser.  

• Detaljnivået i styrets prioriteringsliste ble kommentert. Noen budsjettposter 

kan slås sammen.   

• Budsjettposter under bolken «Utvikling» kan kuttes noe. Man ser at 

utvikling genererer forenkling og smartere arbeidsmetodikk. En viktig 

prioritering for å henge med i dagens utvikling.  

• Under IKT-utstyr ble det nevnt at Agrikjøp har en samarbeidspartner for 

brukt utstyr. Dette bør vurderes for oss med tanke på bærekraft og et godt 

omløp av teknisk utstyr.  

 

Vedtak: Generalsekretær tar med seg innspillene fra sentralstyret, og legger frem 
endelig forslag til budsjett for sentralstyret i desember. 
 

Sak 53.08 Alumnløft og veien videre 

Prosjekt alumnløft ble gjennomført i 2021, med mål om å finne ut av hvordan 

alumnvirksomheten skal organiseres, hvilke aktiviteter alumnene ønsker seg, og 

hvordan 4H skal tilby et relevant program for aldersgruppen 18 til 26 år. 

Rapporten ble lagt frem for styret.  

 

Vedtak: Sentralstyret tar rapporten til orientering. 

 

Sak 54.08 Honorar til fylkesstyremedlemmer 

Regionen Sør-Øst ønsker en sentral anbefaling for honorering av fylkesstyrene og 

instruktører.  

 

Styret støtter at saken tas videre til det første landsstyremøtet i 2023. 

Sekretariatet holder i et forarbeid som legges fram for sentralstyret i god tid før 

landsstyremøtet.  

 

Vedtak: Sentralstyret sender saken videre til landsstyret 14.-16. april 2023. 
 

Sak 55.08 Interimrevisjon  

I forbindelse med interimrevisjonen høsten 2022 ble det oppdaget forhold som 

skal rapporteres til styret.  

 

HR gjennomgikk brevet fra KPMG. Det ble presisert at relevante tilganger og 

rutiner er endret, og at saken er lukket. Styret ble gjort oppmerksom på at det ikke 

er snakk om mislighold, kun endring av våre rutiner. 

 

Vedtak: Styret tar saken til orientering 

 

 Eventuelt 

Ingen saker. 



 

 


