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Vel gjennomført styrevervkurs og 

klubbrådgiversamling 

Godt nyttår! Helgen 13-15 januar 

gjennomførte 4H Nordland styrevervkurs i 

Bodø. Det var mange engasjerte og spente 

deltakere. Vi er glade for at vi fikk til å 

samle 4H-erne til ei sprekkferdig helg med 

læring, leking, sosialt samvær og ikke 

minst volleyball! Det er ingen tvil om at 

det å samles motiverer 4H-ungdommen 

vår. Diplom for gjennomført kurs blir sendt 

til alle deltakere per. post. 

 

Vi hadde også ei inspirerende og lærerik 

samling med klubbrådgivere samtidig. Vi 

besøkte Stall Elverhøy 4H-gård, Bodin 4H-

gård og de nye klubblokalene til Færingen 

4H på Jektefartsmuseet i Bodøsjøen. Takk 

for gode innspill og trivelig samvær våre 

dyktige klubbrådgivere! 

 

Årsmøte og storkurs 

Helga 17-19 mars er det endelig tid for 

årsmøte og storkurs på Sjunkhatten 

leirskole utenfor Bodø! I år feirer 4H 

Nordland jubileum, og vi har mye sprekt 

på programmet😊! Vi er så glade for å 

kunne få ekspedisjonsjenta Amy Mir til 

leirskolen for å holde storkurs for oss! 

Temaet på storkurs i år er internasjonal 

turmat. Invitasjon kommer på mail. 

Påmeldingsfrist er 15. februar. Meld på 

her. 

 

Årsrapport 

Husk at leder i klubben må gå inn og 

registrere årsrapport på klubbens side i 

medlemsregisteret. Dette må gjøres en 

gang mellom 01.01.23- 31.01.23. Det er 

kun klubbens leder som har tilgang til å 

gjøre dette. Årsrapport er dato klubben 

hadde årsmøte i 2022. Dette er en viktig 

del av årsrapporteringen (som klubben 

leverte 1.desember), og absolutt siste frist 

for å legge inn denne er 31.01.23! 

 

Lokale leirer i sommer 

I år vil vi spørre om dere i klubbene rundt 

om i fylket vil arrangere små lokale leirer i 

området dere hører til. Dere kan invitere 

naboklubben/klubbene. Dere bestemmer 

selv hvor stort arrangementet skal være og 

når, men vi anbefaler å la arrangementet 

være åpent for potensielle nye medlemmer. 

Vi på fylkeskontoret kan stå får 

informasjon, påmelding og betaling via 

hjemmesiden. Ved to overnattinger er 

vanlig deltakeravgift på leirer 600 kr. Spør 

naturbruksskolen, 4H-gården eller en 

annen passende arena for minileir.  

 

http://www.4h.no/nordland
https://4h.no/nordland/arrangementer/arsmote-og-storkurs-for-4h-nordland?instance=0


 

 

Insporama og fylkesstyreopplæring 

4H Norge inviterer til ei inspirerende helg 

for alle frivillige i 4H og 4H-gårder på 

Thon Hotel ved Gardemoen 14-16. april. 

Fylkesstyreopplæring av de nye 

fylkesstyrene går parallelt med Insporama 

samme sted. Det blir felles aktiviteter, og 

parallelle kurs/foredrag. Se programmet 

her. Ta kontakt med marte.brekke@4h.no, 

om du ønsker å delta. 4H Nordland ønsker 

å bidra til å dekke reise og opphold.  

 

Bilder til årsmeldingen 

Send oss bilder fra klubbene! Vi ønsker 

bilder vi kan bruke i årsmeldinga for 2022, 

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   

31.01.23. Siste frist for klubbene å legge 

inn årsrapport i medlemsregisteret  

10-12.02.2023- årsmøte og årsmøtesminar 

4H-gård Norge 

17-19.03.2023-Årsmøte og storkurs i 4H 

Nordland på Sjunkhatten leirksole. 

14-16.04- Insporama for klubbrådgivere og 

andre frivillige, og 4H-gårdene  

21-23.04.23- Voksenlederkurs 

08-15.07.2023- Nordisk leir i Oppland 
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