
 

Protokoll 9. sentralstyremøtet i 2022 i 4H Norge 

 

Dato: 10. desember 2022  

Sted: Stavanger, Thon Hotel Maritim 

Til stede: Martin Holmen 

Andrine Snopestad  

Andreas Ølvestveit 

Sara Eline Malmo Farbo 

Jens Håkon Birkeland 

Turi Elise Kaus 

Raymond Kirknes (1. vara)  

Astrid Skogseth (2. vara) 

Even Medhus (3. vara) 

Iris Merete Natten Frydenlund (representant N4HA) 

Gro Helene Andersen  

Fraværende: Elliot Solberg (Deltok på sak 1-4,7, og eventuelt. Via Teams) 

Randi Versto Kaasa 

Representant fra 4H-gård Norge 

Møteleder: Martin Holmen 

Referent:  Gro Helene Andersen  

 

 

Faste saker 

Sak 01.09 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes  

Sak 02.09 Godkjenning av protokoll fra det 8. sentralstyremøtet i 2022 

 

Vedtak: Protokollen fra det 8. sentralstyremøtet vedtas. 

 

Sak 03.09 Styrets kalender 

Det kom ønske om å sette opp datoer for 2024. GS og styreleder gjennomgår 

årshjulet og setter opp et forslag til møteplan for første halvår 2024. 

 

Vedtak: Styrets kalender endres ikke.  

   
Sak 04.09 Fylkesrunden  

Sentralstyret gjennomgikk fylkesrunden. Det kommer godt frem hvor viktig styrets 

tilstedeværelse er ut i fylkene, og hvor gode tilbakemeldinger som kommer inn 

sentralt og til styreleder.  

 

Styret gjennomgikk kontaktpersoner for de forskjellige fylker, samt annet av roller 

og ansvar det enkelte styremedlem har. 

 

Jens Håkon overtar som kontaktperson for Rogaland.  

Elliot har hatt og vil ha en del arbeid med inkludering.  



 

Astrid skal holde en workshop/ kurs under Insporama.  

 

Vedtak: Styret tar saken til orientering og endrer kontaktperson for Rogaland. 

 

Sak 05.09 Økonomisk status 
Resultat 2022 var ved forrige sentralstyremøte 22. november på minus -3,9 

millioner. Det er mange aktiviteter som nå legger føring for økte kostnader i 2022. 

 

Blant kostnader som ikke er budsjettert på 2022 kommer det: 

• Fysisk samling for storkurs/ leir: ca 30 000 

• IT utstyr: Anslagsvis kr 200 000 

• Frivillighetsprisen, Ca 15- 20 000  

• Arbeidsgruppa for inkludering, samling i Bergen 30 000   

 

Videre gis det 100% moms-kompensasjon, som gir oss kr 150 000 i sparte 

kostnader.  

 

Vedtak: Sentralstyret tar saken til orientering.  

 

Sak 06.09 Orientering medlemstall 
Vi passerte den 21.11.22. ett medlem mer enn 2021. Dette ble orientert om på det 
8. sentralstyremøte den 22. november. Pr 9. desember har vi økt til 10 560 
medlemmer, som er 170 flere enn ved årsslutt 2021.  
 

• HR gjennomgikk vekst per region og fylke. 

• Noen fylker har større nedgang, det er variabler fra sted til sted som kan 
forklare mye av dette. Det jobbes i regionene for å øke summen totalt sett 
og for å bistå fylker som har spesifikk nedgang. 

 

Vedtak: Sentralstyret tar saken til orientering 

 

Sak 07.09 Muntlig orienteringer fra sekretariatet 

Det ble orientert om:  

• Digitalisering av lodd.  
Det vil bli gjort utredning av digitaliserte lodd våren 2023.  
 

• Status personal  
Vi har en nyansatt 50% prosjektstilling i Oppland. Per Erlend skal være 
med oss gjennom Nordisk leir. Han har nå før jul også arbeidet for 
Hedmark.  
 

• Frivillighetsprisen  
Frivillighetsprisen ble tildelt Aina Kløverud fra Oppland. Dette var en stor 
og hyggelig sak i 4H, og vi fikk feiret med heder og ære på 4H kontoret.  
 

• Innsiktsarbeid 
Innsiktsarbeidet er i god gang, og vil bli presentert for styret i januar.  
 

• Inkludering  



 

Jean Philip har vært i kontakt med Ernst & Young, og fått et tilbud om et 
verktøy for inkludering. Vi har sagt ja til dette samarbeidet, og vil jobbe 
med dette fra januar 2023.  
 

Tilbakemeldinger fra styret:  

• Det ble nevnt at det var en veldig god mediedekning under 

frivillighetsprisen.  

• Det er ønsker om å se på premieringen på lodd, der det ønskes bedre og 

finere artikler.  

 

Vedtak: Styret tar saken til orientering 

  
Løpende saker 

Sak 56.09 Budsjett  
Budsjett for 2023 og rammebudsjett for 2024 ble lagt fram for styret.  
 
HR orienterte om budsjettprosessen 

• Vi budsjettere for flere aktiviteter enn vi klarer å gjennomføre 

• Vi er gode på å søke, og får inn mer penger enn vi tør å budsjettere med 

• Indexregulering ble nevnt i forhold til økte faste kostnader. Det som 
tidligere år har vært regulert med 3-5% er nå regulert med 5-10% 
avhengig av leverandør og tjeneste.  
 

 
Innspill som kom i møte: 

• Det er viktigere at vi gjennomfører enn at vi får inn prosjektmidler. Vi kan 
håpe på at vi får inn mer penger, men dersom vi ikke får inn nok så har vi 
budsjett for å bruke egenkapital.  

• Landsstyremøte har vedtatt bruk av 2 mill av egenkapital for å styrke 
arbeidet, sikre utvikling, økt aktivitet og sikre medlemsvekst. 

• Det er godt å bruke egenkapital, men det bør holdes en ramme og sette 
en strek. Kommer man under streken så må det strammes inn. Vi bør ikke 
gå under 7 millioner, så med oversikt over 2023 og 2024 så bør det ikke 
investeres mer enn det er planlagt for i dag. 

• Det jobbes med støtte, og det vil sannsynligvis komme mer midler inn.  

• Det kom tilbakemelding om at det ikke er ønskelig å øke prisen på lodd. 
Det foreslås å holde den på kr 20,- Eventuelt å øke prisen i samhandling 
med bedrede premier og digitale lodd. Det er bred enighet om heller å 
endre pris og alt samlet. Det kom også innspill om at det nok er mange 
foreldre som kjøper på vegne av sine barn/ ungdom.  

• Forslag til vedtak: Sentralstyret øker ytterlige bruk av egenkapital i budsjett 
for 2023 og 2024 i tråd med vedtaket fra landsmøte, og vedtar framlagte 
budsjett for 2023 og rammebudsjett for 2024. Det vedtas at endringer i pris 
for lodd ikke endres.  
 

 

Det ble stemt om loddpris og økning fra 20-25 kr.  
Det ble stemt ned, enstemmig. Prisen forblir kr 20,-. 
 
Generalsekretær sitt forslag til vedtak: Budsjett for 2022 og rammebudsjett for 

2023 vedtas med de endringene som kom i møtet.   

 



 

Vedtak: Sentralstyret øker ytterlige bruk av egenkapital i budsjett for 2023 og 

2024 i tråd med vedtaket fra landsmøte, og vedtar framlagte budsjett for 2023 og 

rammebudsjett for 2024. Det vedtas at endringer i pris for lodd ikke endres. 

  
Sak 57.09 Hva bruker N4HA penger på?  

Iris fra Alumnstyret la frem økonomien til N4HA og status per 9.12.2022.   
 
De større kostnadspostene ligger på arrangement og representasjon. Av 
arrangement er det styre-boost, aktivitetshelg og voksenlederkurset som er de 
store. Ellers treffes styret 4 ganger i året, og gjerne på steder der noen bor slik at 
oppholdene blir rimeligere.  
 
Informasjonen ble godt tatt imot. Det kom ingen innspill i møte. 
 
Vedtak: Sentralstyret tar saken til orientering.  
 

Sak 58.09 Økonomi voksenlederkurset  

Styret har ønsket en gjennomgang av økonomien for voksenlederkurset, i 

forbindelse med behandlingen av oppdatert avtale mellom N4HA og 4H Norge. 

 

Iris la frem saken: 

• Det er ønskelig å gjøre en endring i avtalen mellom 4H Norge og N4HA, 

for å sikre forventing og god kvalitet ved voksenlederkurset.  

• Læreplanen og innhold må utbedres. Det er planlagte kostnader for arbeid 

med dette. Av kostnader er det blant annet budsjettert med reisestøtte, 

reiseutjamning og honorar til kursholdere. 

 

 

Det kom følgende innspill i møte:  

• Kan man spare en overnatting, ved heller å komme lørdag og holde på 

lenger på søndag? Det svares på at dette kan bli vanskelig, både med 

tanke på returfly søndag og med tanke på de med lang reise. En annen 

ting er det sosiale, det er viktig erfaringsutveksling på de sosiale 

treffpunktene.  

• Fra tidligere har det ikke vært honorar, bør dette være gjeldende? Svar på 

dette var at det ikke er ment for styremedlemmer som sådan, men for 

eksterne bidragsytere.  

• I forhold til økonomi for kurset, så kom det innspill om at vi kan selge 

kursinnholdet til andre organisasjoner. 

• Det nevnes at kurset kan holdes på andre steder enn hotell. Da holder 

man kostnadene moderate og trenger ikke å øke prisene.  

• Det foreslås å ha et tema per samling, som kan variere fra år til år. Da kan 

man søke støtte per arrangement.  

• I forhold til pris per deltager ble det nevnt at det er fylkene som sender leir-

ledere, men at kostnaden ikke dekkes konsekvent av fylket. Dette kan 

også være Alumn-klubb og kanskje andre kostnadsbærere.  

• I forhold til kursinnhold så kom det innspill om at det var ønskelig med 

enda mer fokus på førstehjelp og psykososial førstehjelp.   



 

• Det kom innspill om antall instruktører og deltagere per fylke. 

Antallsbegrensning og -tak burde samsvare med antall medlemmer per 

fylke. Noen fylker er så store at de burde sende 6-7 voksenledere på leir, 

da bør de også kunne sende flere på kurs. 

• Ved 2 deltagere per fylke vil det blir minst 32 plasser. Dersom det legges 

opp for 50 plasser, kan man si at alle fylker kan sende en deltager til del 

en og en til del to, så kan man deretter legge opp for at resterende plasser 

fylles opp av resten.  

• Sentralstyret ønsker N4HA inn i Insporama, for inspirasjon.  

• Fylkesstyresamling og voksenledersamling kan ikke holdes samtidig. Skal 

man være leder på leir så må man være med på begge deler.  

 

Endringer som skal inn i avtalen:  

• Det ønskes at det legges opp for 50 plasser, der alle fylker kan sende en 
deltager til hver del av kurset, og resterende plasser fylles opp av de fylker 
som har flere deltagere. Ved avstemming ble det -7- stemmer for å legge 
det opp på denne måten. Enstemmig valg.  

• Det ble stemt over om N4HA skal få en underskuddsgaranti på kr 40 000, - 
eller om det skal være en ubegrenset underskudds garanti. Ved 
avstemming ble det -3- stemmer for ubegrenset underskuddsgaranti. -4- 
stemmer for begrenset underskuddsgaranti. Det legges en føring for at 
dersom underskudd er særlig avvikende i forhold til budsjett, må dette 
varsles om og forhandles om. 

 

Vedtak: Avtalen mellom N4HA og 4H Norge vedtas etter endringene som kom i 

møtet. 

 

Sak 59.09 Sponsorer og samarbeidspartnere  

Gjennomgang av 4H Norges samarbeidspartnere og videre idemyldring rundt 

mulige partnere og sponsorer.  

 

Det kom frem mange forslag over mulige samarbeidspartnere, sponsorer og 

partnere.  

 

Vedtak: Generalsekretæren tar med seg innspillene som kom i møtet.  

 

Sak 60.09 Fylkesstyreopplæring - fordeling av basismoduler   

Fylkesstyreopplæringen er til for de som sitter i fylkesstyret i et 4H fylke. Styret ser 

på oversikten over moduler, kommer med innspill og fordeler modulene seg 

imellom.  

 

Innspill som kom i møte:  

• Det kom inn forslag om modul 1-3 og 8-11 kan gjøres sentralt? Enkelte i 

Sentralstyret kan ta moduler på landsbasis. Regionkoordinator har ansvar 

for at modulene skal gjennomføres, men det er variabler fra sted til sted 

hvordan dette gjøres.  

• Det ble nevnt at man kanskje kan vurdere andre typer kurs, for eksempel 

fra LNU.  

• Det kom forslag om at modul 7.3 er litt vag og har lite innhold.  



 

 

 

• Det ble nevnt at ansatte i fylkene sannsynligvis ønsker at de tillitsvalgte får 

mer opplæring i arrangement enn i referat.  

• Det kom inn forslag om å vise frem maler. Det bør vises respekt for maler 

som eksisterer, det ligger mye informasjon som kanskje bør forklares.  

• Det kunne vært nyttig å legge opp for en bedre erfaringsutveksling. 

Spesielt nye ledere trenger å treffe andre. 

 

Vedtak: Generalsekretær tar med seg innspillene som kom i møtet i videre 

planlegging av Insporama og fylkesstyreopplæring.   

 

 Eventuelt 

Elliot orienterte fra RYEs høstseminar. Det ble holdt i Dublin, og handlet om 

inkludering, spesifikt mot skjeve. Det ble en god uke med mye læring, kurs og 

tema-arbeid.  

 

Andreas orienterte om Kulturkonferansen i Vestland fylkeskommune. Den handlet 

om frivillighet, der blant annet «barrierefri fritid», en tilrettelegger for å inkludere 

flere unge, er aktuelt for organisasjonen vår.  

 

Vedtak: Styret tar saken til orientering 

 


