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Årsmelding for 4H Rogaland 2022 
 
4H Rogaland er et fylkeslag i 4H Norge. Fylkeslaget består av alle 4H-klubbene, 
nemndene og 4H-gårdene i fylket.  
 
Design: 4H Rogaland 
Trykk: 4H Rogaland 
 
Forsidefoto: Den nye fylkesgenseren i bruk under volleyballkamp på Landsleir 2022 
 
 
 
 
 
 
Adresse:  
4H Rogaland 
 
Sandvikveien 21 
4016 STAVANGER 
 
 
 

  

Kontaktinformasjon:  
E-post: rogaland@4h.no  
 
www.4h.no/rogaland 
www.facebook.com/4hrogaland 
 

mailto:rogaland@4h.no
http://www.4h.no/rogaland
http://www.facebook.com/4hrogaland
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Hilsen fra fylkesstyret 
 

Enda et 4H-år er over, og jeg håper at 

dere alle sitter igjen med gode 4H-

minner og gjerne noen nye venner 

dere har fått i løpet av året.  

2022 har vært et annerledes år, ikke 

på grunn av korona, men fordi vi nå er 

ferdig med korona og skal tilbake til 

normalen. Normalen er det nok mange 

som har glemt, og mange medlemmer 

har ikke opplevd det. I år har vi endelig 

kunnet arrangere 

fylkesarrangementene våre. Vi startet 

året med digitalt styrevervkurs, og i 

juni kunne vi endelig arrangere vårt 

første fysiske fylkesarrangement etter 

koronaen. Fylkesleiren ble en suksess, 

og det er takket være 

arrangørklubbene i Hjelmeland/Strand. 

I august ble det endelig storkurs igjen, 

dette et det den dyktige gjengen i 

Sandnes/Sola 4H nemnd som skal ha 

all ære for. Tusen takk for den enorme 

innsatsen dere legger inn i 

arrangementene! 4H Rogaland var 

også godt representert på landsleiren 

på Breim i sommer. Jeg håper å se 

minst like mange av dere neste år på 

nordisk leir i Lom. 

En ting vi i fylkesstyret har jobbet for 

dette året er medlemsvekst, vi ønsker 

at flere skal få oppleve alt det 

morsomme vi gjør i 4H. Vi er så utrolig 

stolte over å kunne si at vi har 

oppnådd medlemsvekst i år. Takket 

være alle dere er det enda flere som 

får muligheten til å oppleve hvor 

fantastisk det er å være 4H-er. 

Jeg håper dere har lært mye nytt dere 

året, og at dere sitter igjen med en 

mestringsfølelse. Mitt år som leder i 

fylkesstyret har hvert fall vært utrolig 

lærerikt. På landsmøte i sommer ble 

det bestemt at vi skal endre 

plakettløpet, at det skal bli 

aktivitetsbasert og ikke prosjektbasert. 

Jeg gleder meg til å se hvordan denne 

endringen kan bidra til at flere lærer 

noe nytt og opplever mestring 

framover i organisasjonen vår.  

 

 

 

 

Sist, men langt i fra minst: Tusen tusen 

takk til alle som har gjort en innsats for 

4H Rogaland i år! 

 

Med vennlig hilsen 

Iris M. Natten Frydenlund 

leder i 4H Rogaland 
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Om 4H 

 
4H Norge er en landsomfattende, ideell 

barne- og ungdomsorganisasjon som er 

livssynsnøytral og partipolitisk 

uavhengig. 4H er unik som 

medlemsstyrt organisasjon hvor 

medlemmene selv avgjør hva de vil 

utforske og tilegne seg kunnskap om. 

4H har som formål å utvikle en aktiv og 

samfunnsengasjert ungdom med 

ansvarsfølelse og respekt for natur og 

menneske og bruker mottoet «Å lære ved å gjøre». 4H sine kjerneverdier kommer 

tilbake i 4H løftet: «vi lover å arbeide mot det mål å bli en ungdom med klart 

hode, varmt hjerte, flinke hender og god helse». 4H-programmet er delt i områda 

Natur, Kultur, Samfunn og Helse. 

Oversikt under viser hvordan 4H Norge er bygd opp. 4H Rogaland er et av 

fylkesledda i 4H Norge og består av alle 4H klubbene, 4H nemndene og 4H gårdene 

i fylket.  

 

Fylkesårsmøtet er øverste styringsorgan, og blir arrangert innen utgangen av mars 

hvert år. På årsmøtet blir det valgt et fylkesstyre. Styret skal fram til neste årsmøte 

ta avgjørelser og behandle saker på vegne av alle 4H-medlemmer i fylket. Styret har 

ansvaret for å følge det årsmøtet har vedtatt; budsjett, årsplan og handlingsplan med 

mer. 
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Arbeid i perioden 
I dette kapittelet skal vi rapportere handlingsplanen for 2021 og 2022, vedtatt på årsmøte i 2021. 

Handlingsplanen følger kalenderåret og er bygget på dette utsagn: 

4H skal fra 2018 til 2024 bli større – smartere – synligere 

4H Norge sitt landsmøte 2018 

2022 har dessverre også vært preget av koronapandemien. Dette har også hatt følger for 

handlingsplanen. 

MÅL TILTAK  

Større    

4H Rogaland 

skal bli større 

med flere 

medlemmer 

og større 

deltakelse på 

arrangement i 

hele landet.  

 

 

 

 

 

 

Gjennomføre vervekampanjer i samarbeid med 4H Norge og klubbene. 

Vervemål: 1400.  

1383 medlemmer per 31.12.22.  

Starte to nye klubber  

Haugen 4H og Randaberg 4H har blitt opprettet som nye klubber i 4H Rogaland.  

Skape mer engasjement og aktivitet rundt 4H-gårdene. 

Vi har belyst 4H-gården i Rogaland, Vitengarden Kvia 4H-gård, som besøksmål for 

klubber. De har også tilbud om opplevelser i prosjektet «Lærerike Opplevingar».  

Vi har kontakt med en gård på Karmøy som vurderer å bli 4H gård  

Større grad aktivisere seniormedlem 

STEM arrangement sammen med Vigre 4H og RBU i 2021.  

Det ble invitert til ei leder/nestledersamling på 4H-gården, men ble avlyst på 

grunn av manglende påmeldinger.   

Skape mer engasjement rundt digitale klubbkvelder på fylkesbasis 

Det har ikke vært digitale klubbkvelder i 2021 eller 2022.  

Smartere    

4H Rogaland 

skal jobbe 

smartere 

digitalt og 

utvikle rutiner 

og maler som 

gjør det 

enklere å 

være medlem, 

tillitsvalgt og 

ansatt i 4H  

Opprette og bruke arbeidsgrupper for å avlaste styret.  

I 2021 satt styret ned ei arbeidsgruppe for rulleringsplan for fylkesarrangement.  

 

Styret satt også ned en arbeidsgruppe rundt årsskiftet 2021/2022 som skulle 

jobbe med å lage en samling på fylkesplan for ledere og nestledere. Resultatet 

ble overnevnte leder/nestledersamling som ble avlyst.  

 

Vi har begge år i perioden satt bort instruktørkoordinatorrollen som et oppdrag 

utenfor fylkesstyret. 

Det jobbes også med en arbeidsgruppe knyttet til 70års jubileet.  
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Holde minst en digital klubbrådgiverkveld i året  

Både i 2021 og i 2022 har det vært 4 digitale klubboppfølgingskvelder for 

klubbrådgivere og klubbstyrene. Det siste i 2022 ble arrangert på tvers av 4H 

fylkene i vest.  

Samarbeid med nærliggende organisasjoner  

Vi hadde samarbeid med RBU om seniorarrangementet STEM i 2021. 

Vi ønsker å jobbe mer målrettet mot samarbeid med andre organisasjoner og 

4H-venner. 

Holde kurs i digitale prosjekter 

4H Norge har nå en fast fagrådgiver for prosjektplattformen som også holder 

digitale kurs og supportkvelder. Derfor er det ikke lengre nødvendig at 

fylkesleddet legger til rette for det. 

Opprettholde god kontakt med fadderklubber  

Fylkesstyret har hatt hver sine fadderklubber som de har hatt jevn kontakt med i 

løpet av årene.  

Synligere    

4H skal være 

synligere i 

mediebildet  

Tydelig SoMe strategi 

Vi har 1695 følgere på Facebook. 670 følgere på Instagram per 30.12.22 

Det har blitt jobba med SoMe planar knytta til spesifikke arrangement og 

hendelser, men det er ikke utarbeidet enn overordna plan.  

Profilere og få medieoppslag på arrangement 

Vi har sendt ut pressemeldinger i forkant av og i etterkant av arrangement. Vi har 

også vært flinke til å legge ut på Facebook og Instagram i løpet av arrangement.   

Nominere mulige kandidater til æresdiplom 

Styret har ikke nominert noen kandidater i denne perioden. 

 

Styret 
I løpet av kalenderåret 2022 har styret hatt 10 styremøter og behandla totalt 113 

saker. I tillegg har styret vært representert på egne og andre sine 

arrangement/møter. 

I arbeidsåret 2022 har disse hatt verv i 4H Rogaland:  

VERV NAVN MEDLEM i klubb 

Leder  Iris Merete Natten Frydenlund  Viking 4H 

Nestleder  Veronica Langseth Bjerkås  Frøy 4H 
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styremedlem  Alf Slettebø  Bjerkerota 4H 

styremedlem  Per Ingvald Søyland Bø  Sjøglimt 4H 

styremedlem  Kjell Arvid Søyland  Solglimt 4H 

Representant fra Raa  Kim Nessa  RAA 

1 vara  Mari Austevoll Erland  Vilje 4H 

2 vara  Anette Nordland Skjervik  Fjellbygdå 4H 

3 vara  Sanne Skeie  Svala 4H 

Ordfører i årsmøtet  Kristin Søyland  Svala 4H 

Varaordfører  Laila Vølstad Hognestad  Firkløveren 4H 

 

Administrasjon 

 

4H Rogaland tilhører kretsen Vest og her er Synnøve Jørgensen regionkoordinator. 

De fire regionkoordinatorene er daglig leder med personalansvar. 

4H-kontoret i Rogaland har i 2022 sett slik ut:     

Organisasjonsrådgiver 70% fast stilling 
  

Anne-Berit Ånestad Brovold 

Organisasjonsrådgiver 80% fast stilling fram til 
juni    

Linda Liem 

Prosjektleder Haugen 4H 20% fram til mars Hege Reime 
  

Prosjektleder Lærerike opplevingar 40% fra 
mars til juni  

Hege Reime 

Prosjektleder Lærerike opplevingar 40% fra sept 
i samarbeid med 4H Hordaland 

Leif Helge Molvik 

Organisasjonsrådgiver 40% fra juni Hege Reime 

Organisajsonsrådgiver 50% fra september May Lis Jakobsen 

 

Heder og ære 

Årets klubb 2022   

Juryens begrunnelse: Sjøglimt 4H har vært aktiv, fleksibel og oppgående under hele 

koronaperioden. De stod på og tilrettela for barn og ungdommer i nærmiljøet tross 

pandemien og restriksjonene. 

Dessuten klarte klubben å øke antall medlemmer som fullførte prosjektet sitt og stilte 

ut på høstfest i koronaperioden fra 36 medlemmer i 2019 til 51 medlemmer i 2021. 

4H Drømmedag  

Hauk 4H vant drømmedagen i 2022 fordi de hadde flest landbruksrelaterte prosjekt i 

klubben. Hauk 4H var søndag 04.12 på julemøte hjå Anita på Øvregård. Der fikk de 
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høre om deres gardsdrift, med mjølkeproduksjon, Inn på tunet og de hadde baking 

av flatbrød og surdeigsbrød. I tillegg hadde de juleverksted, graut og gløgg.  

Frivillighetsprisen til 4H 

I anledning Frivillighetsåret 2022 deler 4H Norge ut sin egen Frivillighetspris. Fra vårt 

fylke var disse nominert:  

• Berit Øverland 

• Kristin Søyland 

• Siv Renate Mjåtveit 

• Monica Wold Reiersen 

Vinner av frivillighetsprisen blei Klubbrådgiver Aina Haug Kløvrud fra 4H Oppland.  

Æresdiplom 

Det er ikke søkt om æresdiplom til noen fra vårt fylke dette året.  

Aktivitet og arrangement 2022 

Agrovisjon 

4.-6. november ble igjen Agrovisjon arrangert i Stavanger. Agrovisjon rullerer, og blir 

dermed arrangert i Stavanger hvert tredje år. I år bidrog 8 frivillige fra ulike klubber i 

fylket med å stå på stand. I tillegg var Alf Slettebø og Kjell Arvid Søyland 

representanter fra fylkesstyret.  Det ble delt ut flyers med informasjon om 4h, jojoer 

med 4h-klister, tatovert 4H tatovering på de som ville ha og holdt konkurranser. Det 

var mange innom standen i løpet av helga og fikk informasjon om 4H.  

Fylkesdialog med sentralstyret 

9. desember ble det arrangert fylkesdialog med sentralstyret og fylkesstyrene i 4H 

Rogaland og 4H Hordaland. Fylkesdialog er et initiativ fra sentralstyret for å bli bedre 

kjent med fylkene. Dagen startet med curling i Sørmarka Arena, videre spiste vi 

middag sammen. Vi avsluttet kvelden med dialog, snakket om hva som går bra i 

fylkene, hvilke utfordringer vi møter på og hvordan disse kan løses. Totalt var vi 17 

personer. 

Klubbrådgiversamling  

I 2022 ble det ikke arrangert Klubbrådgiversamling i januar på grunn av korona-

situasjonen tidlig i vinter.  

Styrevervkurs  

18. -19. februar 2022 ble det arrangert digitalt styrevervkurs for klubbene i 4H 

Rogaland. Det var med instruktører både i frå 4H Rogaland og 4H Hordaland. Også i 

år måtte vi arrangere styrevervkurset digitalt som følge av koronasituasjonen. Der 

deltok 68 deltakere fordelt på 19 klubber. Deltakerne kunne velge mellom 

leder/nestleder, kasserer, sekretær, styremedlem og startkurs i styrearbeid. På 

lørdagen var instruktørene samla inne på 4H-kontoret og spiste lunsj sammen. 

Storkurs 

På grunn av koronasituasjonen var det usikkert om Storkurs kunne arrangeres. 

Komiteen var fast bestemt på at i år skulle det bli Storkurs, og utsette til august. Med 
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en engasjert og dyktig komite blei det derfor arrangert Storkurs 26 til 28 august på 

Skadberg og Kjerrberget skole. Det var 4H nemnda i Sandnes og Sola som 

gjennomførte Storkurset, og temaet for helga var bærekraft. 165 medlemmer fikk 

prøve seg på blant annet kurs i Skyting, Volleyball, Parkour, Kjøttskjæring av gris og 

Surfing. Rege event var på plass med forskjellige aktiviteter på lørdag, når kursa var 

over. Og på lørdagskveld var det musikk og underholdning. Komiteen, 42 

voksenledere og 3 alumner bidrog til at det blei ei kjekk helg. 4H Rogaland var 

representert ved Kjell Arvid Søyland.  

Under åpen himmel, 4H-dagen 

4. mai er den offisielle 4H-dagen. Flere klubber og nemnder markerte denne lokalt 

med overnattingstur og delte bilder på Facebook og Instagram.  

4H internasjonale utvekslingsprogram    

I år var det en utvekslingsstudent på besøk i Rogaland gjennom USA-utvekslingen. 

Hun var på besøk hos to forskjellige familier i fylket. Ingen reiste ut på utveksling, 

men det blir mulighet for det i 2023.  

Instruktøropplæring: organisasjon og friluftsliv i regi av 4H Norge   

Instruktøropplæringen har oppstart på høsten og avsluttes om våren. 

Opplæringsmodellen har tre deler. Første del er en kurshelg, andre del er praksis på 

styrevervkurs i eget fylker, mens siste del er igjen en kurshelg (landsdekkende). I 

2022 deltok disse medlemmene fra 4H Rogaland:  

2021/2022 

Benjamin Hegelstad (Organisasjon) 

2022/2023 

Live Skretting (Organisasjon) 

Madeleine Bjerkås Lunde (Organisasjon) 

Kristin Lindal (Organisasjon) 

Viktoria Skrudland (Organisasjon) 

Benjamin Hegelstad (Friluftshelt) 

 

Rogalandsgarden i Kamerun, Sambolabo  

Utvalget består av medlemmer fra 4H Rogaland, Rogaland Bygdekvinnelag, 

Rogaland Bondelag og Samvirkerådet i Rogaland. Kjell Arvid Søyland har 

representert 4H i 2022. Rogalandsgården, er 60 år i år. Medlemmer av gården 

arrangerte stand på potetfestivalen på bryne, der 4H Rogaland sin representant 

også var med. Vi fikk låne en gammel Massey Ferguson som har vert i Kamerun. 

Den var populær blant liten og stor. Vi solgte Makala, en vanlig rett i Kamerun. Har 

også hatt jubileumsmarkering av 60 års dagen. Det var ei samling for nye og gamle 

som har vært med i prosjekt Rogalandsgården.  
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Regionsamlinger  

I perioden 5. -18. september ble det avholdt 

regionsamlinger rundt om i fylket. Dette er 

nytt for 4H Rogaland, men andre fylke har 

arrangert noe lignende. På 

regionsamlingene inviterte fylkesstyret alle 

styrene i til å møte de andre styrene i 

nemden. Det var også en representant fra 

fylkesstyret og en representant fra kontoret 

til stede på hver samling. Programmet på 

samlingene bestod av leker, konkurranser 

og dialog mellom styrene og fylkesstyrerepresentanten. Det ble også servert pølser 

sponsa av Nortura og juice og sjokolademelk sponsa av Tine. Det blei arrangert 5 

regionsamlinger, og det blir arrangert nye i 2023.  

Fylkesleir   

24. -27. juni arrangerte Bygda 4H, Jerv 4H og Hjelmen 4H fylkesleir i Årdal. Det var 

127 deltakere som fant veien til Årdal. I tillegg var det 33 ledere og 5 alumner fra 

RAA. 4H Rogaland var representert ved Per Ingvald Søyland Bø i fylkesleirkomiteen. 

Veronica Langseth Bjerkås, Mari Erland og Alf Slettebø var også til stede fra 

fylkesstyret. Helgen var preget av varierende vær. Den første delen var det knallvær 

med opptil 30 grader. Den andre delen var det derimot store mengder regn, lyn og 

torden. På lørdagen ble det gjennomført 12 ulike aktiviteter i alt fra leirbuksemaling til 

slakting. Etter aktivitetene ble det gjennomført innledende runder i volleyball. På 

søndagen ble det bygget flåter og arrangert flåterace. Volleyballturneringen ble også 

spilt ferdig. Takk til lokal arrangør som arrangerte en veldig kjekk leir.  

Landsmøte i 4H Norge 

29.-30. Juli arrangerte 4H Norge landsmøte. Dette arrangeres hvert andre år. I år var 

landsmøte på Nordfjord folkehøyskole, i nærheten av der landsleiren ble arrangert. 

Representantene fra Rogaland var fylkesstyreleder Iris M. Natten Frydenlund og 4 

representanter fra klubbene: Mari Aksdal Hermansen, Live Skretting, Alf Slettebø og 

Mina Aksdal Hermansen. 

4H Landsleir i Sogn og Fjordane  

I år tok vi turen til Breim, der 2 busser plukket opp 66 medlemmer langs veien. Vi var 

en god gjeng som endelig var klar for leir, etter ei lang koronatid. Totalt var det 67 

deltakere fra 4H Rogaland og 8 voksenledere. 4H Rogaland sitt tun havna i en 

bakke, men det ble løst på en god måte. Voksenlederene var en fin gjeng som 

fordelte oppgavene godt mellom seg. Etter par dager så kom regnet, der noen måtte 

kjøpe nye telt, andre kjøpte presenninger, og dessverre så reiste noen hjem. Det ble 

for vått og kaldt. Vi som var igjen gravde grøfter i tunet og fikk vekk det verste av 

vannet, og nøt leiren når det var opphold. I vollyballen klarte vi å vise oss frem, til og 

med på scenen, og fikk heder og ære. Summa summarum så var det en flott og 

minnerik leir med lange matkøer, som vanlig.  

Konkurranse under regionsamlinga til Indre Sør Nemnd 
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Digitale “klubboppfølgingsmøter” 

I år ble det arrangert 4 digitale klubboppfølgingsmøter for klubbrådgivere og styret i 

klubbene. Tema har vært Oppstart av 4H året, Informasjon om arrangement og 

Informasjonsmøte om høstfest, medlemslister og lodd. Det siste møte var 

9.november og ble arrangert på tvers av 4H fylkene i vest. Tema var 

Rapporteringsfristen 1. desember.  

Klubbesøk høstfest 

I 2022 kom representanter for 4H Rogaland på høstfestbesøk til klubber som hadde 

jubileum, var arrangør eller var nye: 

Dato Klubb Representant 

 21.10  Firkløveren 4H Alf Slettebø 

 23.10  Terna 4H  Kjell Arvid Søyland  

 25.10  Randaberg 4H Per Ingvald Søyland Bø  

 26.10 Haugen 4H  Veronica Bjerkås  

 28.10  Svala 4H  Per Ingvald Søyland Bø  

 28.10  Skjalg 4H  Veronica Bjerkås  

 

4H butikken  

4H Rogaland har alltid med et utvalg 4H-effekter på våre arrangement for videresalg. 

De fleste er effekter som er produsert av 4H Norge og finnes i deres nettbutikk.  

Det er utearbeidet fylkesgensere med kart over alle klubbene i Rogaland. Disse var 

med på Storkurs der folk kunne prøve de og legge inn bestilling. Det er gensere på 

lager og disse vil bli solgt på fylkesarrangement fremover.  

Fylkesstyreopplæring  

Modul 1-4: bare for styret i 4H Rogaland  

Modul 4-7: fysisk helgesamling, samt ett webinar for alle fylkesstyrene i landet 

Modul 7-9: Fylkesstyresamling for alle fylkesstyra i vest på Flesland i september 

Årsmøte  

Årsmøtet i 2022 ble på grunn av smittesituasjonen arrangert digitalt over Teams. 

Fylkesstyret, kontoret, ordfører og varaordfører samla seg på Scandic City i 

Stavanger for å lede årsmøtet samla, med lettere for teknisk hjelp om det trengtes. 

20 av 34 klubber var påmeldte til årsmøte, og det var 35 delegater til stede, samt 5 

representanter fra fylkesstyret, til sammen 39 delegater hadde stemmerett. 

I tillegg møtte: 

Observatører uten stemmerett 

Linda Liem - organisasjonsrådgiver i 4H Rogaland 

Anne-Berit Brovold - organisasjonsrådgiver i 4H Rogaland  

Synnøve Jørgensen - regionkoordinator 4H Norge 

Valgkomiteen v/ Brigt Slettebø  

Kontrollkomiteen v/ Jon Byberg  

Sentralstyret i 4H Norge v/ Andrine Jensen Fossum  
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Prosjekt 

Lærerike Opplevingar 

Lærerike Opplevingar er finansiert av Gjensdigestiftelsen. Målet er å gjennomføre til 

sammen nesten 40 gratis aktiviteter lokalt. Prosjektet er av ulike grunner 

omorganisert og utvidet med ett år.  

I 2022 har dette skjedd:  

Grafisk profil – prosjektet har utviklet en fin grafisk profil 

Redd bie – konkurranse mellom 4H Hordaland og Rogaland. Hvor mange meter 

blomstereng kan vi så? Alle klubber fikk frøposer tilsendt i posten.   

Den lærerike kofferten – en koffert med utstyr som kan være nyttig på en stand eller 

et arrangement. Denne er til bruk for fylkeslaget, men også til utlån.  

Stand på messa Agrovisjon – fylkesstyret organiserte frivillige og utstyr til å bemanne 

en stand under landbruksmessa Agrovisjon i Stavanger. Standplass fikk vi gratis.  

Bestill en Lærerik opplevelse – i oktober ble de første aktivitetene lagt ut for bestilling 

på 4h.no/rogaland   

Haugen 4H  

Prosjektet var i hovedsak finansiert av Rogaland fylkeskommune og målet var å 

starte en klubb på Storhaug i Stavanger. Prosjektet ble avslutta i februar.  

Informasjonsarbeid 
 

4H Rogalands informasjonskanaler i 2022 har vært, hjemmesiden 4h.no/rogaland, 

nyhetsbrev og sosiale medier. 

Nyhetsbrev 

Epost-brev som blir sendt til klubbstyrene, klubbrådgivere og nære 

samarbeidsparter. Vi benytter mailchimp.com som verktøy. For å spare arbeidstid 

har vi startet samarbeid med de andre 4H-fylkene på vestlandet, og sender nå ut 

felles nyhetsbrev en gang i måneden.   

4H Knask 

På grunn av få ressurser på kontoret er fylkets eget medlemsblad ikke utgitt i år.  

4h.no/rogaland 

Hjemmesidene er «navet» for informasjonsarbeidet vårt.  

Sosiale medier 

4H Rogaland bruker Facebook og Instagram. 

Facebook likes 

Des. 2018 Des. 2019 Des. 2020 Des. 2021 Des. 2022 

1429 1565 1615 1638 1662 
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Instagram følgere 

Des. 2018 Des. 2019 Des. 2020 Des. 2021 Des. 2022 

375 585 617 631 670 

 

Medlemmer, klubber og 4H-gårder 
I 2022 fikk 54 medlemmer plaketten i Rogaland. I alt 20 klubber i Rogaland delte ut 

plakett til egne medlemmer. 

Medlemstall  

Medlemstype 25.10.18 31.12.19 31.12.20 31.12.21* 

 

12.12.22

* 

Hoved 906 879 868 910  915 

Søsken 378 372 364 295  347 

Alumn 39 34 45 35  34 

Kløvermedlem 22 24 42 30  42 

Støttemedlem 35 36 23 23  24 

Arrangementsmedl. 0 0 0 0 2 

Totalt 1380 1345 1342 1293  1364 

 *tallene er ikke kontrollert av en revisor.  

4H-gårder  

I vårt fylke har vi en godkjent 4H-gård:  

Kvia 4H-gard, Vitengarden på Nærbø.  

Klubber og nemnder 

I vårt fylke har vi 36 registrerte 4H-klubber inkludert alumnklubben.  

Nye registrerte klubber i 2022:  

Randaberg 4H (25.08.2022) 

Haugen 4H (25.04.2022) 

 

Nedlagte klubber i 2022: 

Vannlilja 4H  

En 4H-nemnd er sammensatt av flere klubber i samme kommune eller klubber i 

nabokommunene. De samarbeider om ulike fellesaktiviteter som for eksempel turer, 

karneval, aspirantleir, volleyballturnering og felles transport til fylkesarrangement.  
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Indre Sør Skogstjerna 4H, Ualand                                        
Bjerkerota 4H, Bjerkreim                                        
Firkløveren 4H, Gjesdal        

Vindafjord, Tysvær og Karmøy  
 

Bjoa 4H, Ølen 
Skjold 4H, Skjold  
Freidig 4H, Vats  
Solstråle 4H, Sandeid  
Falken 4H, Vikedal 
Hauk 4H, Imsland 
Vilje 4H, Tysværvåg                                           
Fjordsol 4H, Nedstrand 

Hå Sjøglimt 4H, Brusand 
Solglimt 4H, Vigrestad                                            
Svala 4H, Varhaug                                                 
Vigre 4H, Vigre   

Suldal Bygdevon 4H, Sand 
Snøklokka 4H, Suldalsosen 
Fjellbjørka 4H, Nesflaten  
Frisko 4H, Erfjord  

Klepp / Time    Sjøsprøyt 4H, Orre                                                  
Fram 4H, Horpestad                                               
Soldogg 4H, Bore 
Frøy 4H, Kverneland 
Vibå 4H, Time 

Sandnes / Sola Skjalg 4H, Sola 
Viking 4H, Malmheim 
Fjellbygdå 4H, Sviland 

Hjelmeland / Strand 
(samarbeid uten formelt styre) 

Hjelmen 4H, Hjelmeland   
Jerv 4H, Årdal 
Bygda 4H, Bjørheimsbygd 

Stavanger 

(samarbeid uten formelt styre) 
 

Utstein 4H, Mosterøy 
Terna 4H, Sjernarøy 
Randaberg 4H, Randaberg 
Haugen 4H, Storhaug 

                                                           

Samarbeidspartnere          
I løpet av året som har gått har 4H Rogaland i tillegg til 4H-klubber i og utenfor fylket, 

også samarbeida med flere andre aktører.  

Kvia 4H gard, Vitengarden: 4H Rogaland har i mange år hatt et godt samarbeid 

med 4H-gården i fylket.  

Bygdekvinnelaget og Rogaland Bondelag: Fellesprosjektet Rogalandsgarden i 

Kamerun. 

Felleskjøpet Rogaland Agder: Lokal sponsoravtale 

Stangeland Maskin: Lokal sponsoravtale 

Studieforbundet natur og miljø: Støtte til kurs 



14 
 

   

  

Norsk Landbrukssamvirke: 4H Norge får flere millioner kroner av Norsk 

Landbruks-samvirke til drift av organisasjonen. Halvparten av disse midlene går til 

drift av fylka.  

Nortura: Nortura sponser ofte arrangementa våre med produkt i tillegg til 

pengestøtta gjennom Norsk landbrukssamvirke. 

TINE: Tine sponser ofte med arrangementa våre med produkt i tillegg til pengestøtta 

gjennom Norsk landbrukssamvirke. 

Landkreditt Bank: Nasjonal avtale som blant annet sørger for gratis volleyballer og 

pengestøtte til turnering under fylkesleiren. 

Gartnerhallen: Nasjonal sponsoravtale om refusjon av utlegg til frukt og grønt på 

arrangementa våre. 

Suldalsbussen: Ingen fast avtale, men en svært god samarbeidspart som gir oss 

gode priser og service. 

 

Representasjon 
(møter og arrangement vi har deltatt på, men som 4H Rogaland ikke arrangerer) 

Dato Møte/arrangement Navn 

26.02 Årsmøte Rogaland bygdeungdomslag Sigfrid Skogland Kristjansdottir 

14.03 Årsmøte Studieforbundet Natur og Miljø Veronica Bjerkås  

24.04 Landsstyremøte i 4H Norge Iris M. Natten Frydenlund 

25.09 Landsstyremøte i 4H Norge Iris M. Natten Frydenlund 

29. - 

30.06 

Landsmøte Iris M. Natten Frydenlund, Mari 

Aksdal Hermansen, Live 

Skretting, Alf Slettebø, Mina 

Aksdal Hermansen 

30.09 - 

02.10  

Fylkesstyreopplæringen i Vest Veronica Bjerkås, Kjell Arvid 

Søyland, Alf Slettebø, Iris M. 

Natten Frydenlund, Sanne Skeie 

18.10 Frivillighetskonferansen 2022 Synnøve Jørgensen, Hege 

Reime, Anne-Berit Aanestad 

Brovold 

27.10 Rogaland fylkeskommune -

Tilskuddsordninger 

Synnøve Jørgensen 

  

Økonomi 
Årsregnskap med noter og forklaring blir lagt ved årsmeldingen.  


