
Invitasjon til styrevervskurs 
Hedmark 4H inviterer til styrevervskurs på Kirkekretsen skole i Veldre i Ringsaker fra fredag 17.02.23 
til søndag 19.02.23. Det er den flotte gjengen i Firkløveren 4H som stiller som teknisk arrangør denne 
gangen! 

 

 

 

Hvem kan delta?  

- Alle som vil, og spesielt du som sitter i styret. Minstealder er 
12 år for kursene leder/nestleder, sekretær og kasserer. Er du 
yngre og sitter i styret, er det styremedlemskurs eller 
friluftslivkurs som passer for deg.  

Hva gjør vi? Vi har aktivitet både felles og i grupper, og blander 
læring med forskjellige aktiviteter. Dette er 4H, og vi lærer ved å 
gjøre!  

Hvilke kurs kan du melde deg på?   
Leder/nestlederkurs  
Kassererkurs  
Sekretærkurs 
Styremedlemskurs 
Friluftslivkurs 

 

Hvem er instruktørene? Instruktørene er en gjeng med ivrige 

alumner og eldre 4H-ere som har egen erfaring med styrearbeid og har gått på instruktørkurs for å gi 

dere best mulig opplæring. 

Kursinstruktører (Med forbehold om endringer):  

- Styreleder: Karoline Valdem 

-  Styremedlem: Ellen Askheim 

- Kasserer: Inger Siksjø 

- Sekretær: Sarah Bakken og Celine Bakke 

- Friluftsliv: Emil Valdem 

Info 

Når: 

Fredag 17.02.23 fra kl. 18.00 til 

søndag 19.02.23 til kl 14.00 

Hvor:  

Kirkekretsen skole, Veldre, 

Ringsaker kommune 

Pris: 

Kr.750,- pr. person. Reise utenom 

oppsatt (GRATIS) buss kommer i 

tillegg og dekkes av den enkelte. 

Det oppfordres til at klubbene 

dekker dette. 

Påmelding gjøres via «Min side» på 

4H.no. Eller ved å klikke HER 

Påmeldingsfrist: 31.01.23 

Kurskoordinator Per Erlend Enebo 

Telefon: 976 87 949  

E-post: per.erlend.enebo@4h.no 

https://4h.no/hedmark/arrangementer/styrevervskurs-4h-hedmark?instance=0
mailto:per.erlend.enebo@4h.no


Hvordan kommer man seg til Kirkekretsen skole? 

Det vil bli satt opp gratis buss fra Os som plukker opp deltakere langs ruta gjennom Østerdalen og 

kjører helt frem til kursstedet. 

For dere som kommer med tog eller buss fra andre steder, går dere av på Brumunddal stasjon, hvor 

dere blir hentet av voksne personer fra kursarrangøren.  

Veibeskrivelse med bil nordfra: 

Følg E6 til Rudsvegen i Rudshøgda. Ta avkjøringen 75 fra E6 

Ta Løkendalsvegen og Flesakervegen til målet i Byflaten 

Veibeskrivelse med bil sørfra: 

Følg E6 til Strandvegen i Brumunddal. Ta avkjøringen 73 fra E6 

Ta Nils Amblis v. og Byflatvegen til målet i Byflaten 

Mange har lang reisevei og trenger fri fra skolen på fredag. Vi vil sende ut bekreftelse på 

dette til de som har behov for det. 

Pakkeliste og program vil ble sendt ut etter at påmeldingsfristen har gått ut. 

 

Hjertelig velkommen på styrevervskurs! Vi håper på mange 

engasjerte og flotte kursdeltakere! 

 

NB: Styrevervsopplæring er en viktig del av 4H sin aktivitet. Gjennom slik opplæring får klubbene en 

unik mulighet til å la medlemmene selv styre, noe man ikke finner i noen annen barne- eller 

ungdomsorganisasjon ellers i landet. De som gjennomgår slik opplæring og erfaring med 

styrevervsarbeid, blir også godt skodd for slike typer oppgaver og verv senere i livet! Vi oppfordrer 

derfor så mange som mulig til på melde seg på, så vi i 4H kan fortsette å utdanne medlemmer til å bli 

dyktige og selvstendige representanter for sin egen klubb. 

 


