
 

Veileder  

Hvordan oppdatere opplysninger om klubben  

i Brønnøysundregistrene 

 

4h-klubben må være registrert i Frivillighetsregisteret for å kunne motta 

Frifondmidler. Det registrerte styret har felles ansvar for 4H-klubben og derfor 

er det viktig at opplysninger blir oppdatert etter årsmøtet. Veilederen viser deg 

steg for steg hvordan du oppdaterer opplysninger i Frivillighetsregisteret. 

 

 

1. Samle informasjon og dokumenter før du starter med oppdateringen: 

• Signert årsmøteprotokoll som viser hvem som er valgt til det nye styret 

• Navn og fødselsnummer til de nye 

styremedlemmene og evt. til en ny 

kontaktperson og personer som får tildelt 

prokura. Klikk her for å åpne skjema for 

innsamling av fødselsnummer   

• Skriftlig bekreftelse av foresatte om at 

medlemmet er modnet nok til å sitte i et styre, 

dersom et styremedlem er under 15 år. Klikk her 

for å åpne samtykkeskjema  

• Endringer i postadressen til klubben 

• Pålogging til Altinn (MinID, BankID el.) 

 

 

2. Klikk på lenken eller bilde for å åpne Brønnøysundregistrene. Der kan du lese mer om 

hvordan du kan endre opplysninger for lag eller foreninger. Klikk på Registrer 

endringer/Samordnet Registermelding for å få tilgang til skjemaet på Altinn. 

PROKURA: 

En person som får prokura kalles 

prokurist. En prokurist kan opptre, 

signere eller inngå avtaler på 

vegne av klubben. Klubbrådgiver 

A og en valgfri myndig person 

skal alltid tildeles prokura i 

felleskap. Det betyr at begge må 

signere som prokurist. 

https://4h.no/getfile.php/136332-1576452829/4H%20Norge/Dokumenter/Nedlastingssenter/Klubbdokumenter/Styrets%20personnummer.pdf
https://4h.no/getfile.php/136326-1576452799/4H%20Norge/Dokumenter/Nedlastingssenter/Klubbdokumenter/Bekreftelse%20fra%20foreldre%20ift.%20med%20styreverv%20for%20personer%20under%2015%20%C3%A5r.pdf
https://www.brreg.no/lag-og-foreninger/endre-opplysninger-for-lag-eller-forening/
https://www.brreg.no/lag-og-foreninger/endre-opplysninger-for-lag-eller-forening/


 

 

3. Klikk på «Start tjeneste» og logg deg på Altinn. 

 

 

4. Velg «Endre eller legge til nye opplysninger»  

 

 

5. Fyll ut organisasjonsnummer for å åpne skjemaet for den rette organisasjonen. Bruk 

hurtiglenken til Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret dersom du ikke har 

organisasjonsnummeret. Der kan du søke på organisasjonsnavn. Du kan sjekke i 

Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret hvilken adresse klubben har registrert, om 

klubben har en kontaktperson, hvem er registrert i styret og hvem har prokura.   

 



 

6. Noter hva skal endres og klikk «Gå til den andre fanen». Kryss av hva du vil endre. 

Velg «Styre» og evt «Adresser», «Daglig leder, forretningsfører og kontaktperson» og 

«Prokura».  

 

 

 
7. Systemet leder deg gjennom alle aktuelle sider. På toppen av siden ser du en knapp 

som heter «Hent registrerte opplysninger». Klikker du på den knappen, da ser du hva 

er registrert på den posten.  

 

Nye styremedlemmer kan du legge inn ved å skrive inn fødselsnummer og etternavn. 

Velg rollen i styret. Ikke kryss av «Valgt av – ansatte», den skal være blank. Klikk 

«Legg til» og den person blir lagt til styreliste. Du kan slette styremedlemmer som 

skal meldes ut. 



 

8. Klubbrådgiver A og en annen myndig person (f.eks. en foresatte til kassereren) skal 

ha prokura i felleskap. Bruk «Navngitte personer har fått prokura» for å registrere 

disse personene. Klikk på «Hent registrert opplysninger» for å sjekke hvem som har 

prokura per i dag. Du kan slette personen om den ikke lengre er prokurist. Legg til 

fødselsnummer og etternavn på personene som skal ha prokura og velg «Prokura i 

fellesskap» under Rolle. Det betyr at begge må signere som prokurist. 

 

9. Gå til Vedlegg og last opp årsmøteprotokoll (bruk «Protokoller fra årsmøte» som 

vedleggstype) og evt. utfylte og signerte samtykke-skjemaer for styremedlemmer 

under 15 år (bruk «Annet» som vedleggstype).  

 

Klikk på velg fil, da kan du velge en fil fra datamaskinen din. Klikk på «Legg til», så 

blir filen lastet opp. Klikk på «Neste» for å lagre filen.  

 



 

10. Bestem til slutt hvem skal signere. Du får en oversikt over alle som kan signere på 

vegne at organisasjonen. Det er nok med en person som signerer. Sjekk 

sammendraget og send inn skjemaet. 

 


