
Handlingsplan for 4H Rogaland 2023 og 2024  
 

Strategien til 4H Norge seier at vi i perioden skal bli «større – smartare - synlegare» 

4H Rogaland sitt årsmøte 2023 seier at fylkeslaget i perioden skal ha spesielt fokus på opplæring og utvikling av ressurspersoner, samt synliggjøring og 
inkludering. 

Vervemål: Innen utgangen av 2024 skal vi ha 1 410 medlemmer 

Mål Tiltak Ansvarlig 
(Medvirkende) 

Tidsperspektiv (når skal 
tiltaket gjennomførast?) 

Viktigaste bærekraftsmål (nr) 

Større 
Markere 70 års 
jubileum 

Sette ned en arbeidsgruppe som skal jobbe for å lage 
en god (og synlig) feiring for hele fylket. 

Fylkesstyret Innen utgangen av 2023  

Styrke alumnklubben Arrangere plakettfest for å rekruttere nye alumner 
Bidra til å synliggjøre alumnlivet 
Gi alumnklubben mulighet til å fortelle om seg selv på 
alle fylkesarrangement 

- Oppfordre klubber til å invitere 
alumnrepresentant til høstfest 

Fylkesstyret 
(Alumnklubben, 
klubbene) 

Innen utgangen av 2023 
Kontinuerlig 
Kontinuerlig 
 

 

Være en inkluderende 
organisasjon 

Være synlige på nye arenaer 
- Holde informasjonsmøter, og dele ut 

informasjonsmateriell på flere språk 
Oppfordre klubbene til åpne arrangement 
 

Fylkesstyret 
(Klubbene) 

Innen utgangen av 2024 

 

Rekruttere og beholde 
14 åringen 

Oppfordre nemdene til å lage arrangement tilpasset 
aldersgruppen. Lage en støtteordning i fylket, hvor 
nemdene kan søke støtte.  

Fylkesstyret 
(Nemdene) 

I løpet av 2024  

Smartere 
Aktive ressurspersoner Fokus på opplæring 

- Sende medlemmer på instruktørkurs 
- Sende alumner på voksenlederkurs 
- Utvikle kursmenyen på styrevervkurs 

Gjøre det attraktivt å være ressursperson i fylket 

Fylkesstyret 
 

Kontinuerlig 
 
 
Styrevervkurs 2024 
Kontinuerlig 

 



Utforske mulighetene for å lage en ressursbank 
 

Innen utgangen av 2024 

Lette arbeidet for 
klubbstyret og 
klubbrådgivere 

Utvikle maler for styrearbeid og arrangement 
 

Fylkesstyret Innen utgangen av 2023 

 

Samarbeide med andre 
organisasjoner 

RBU 
- Oppfordre klubber til å samarbeide om 

arrangement for de eldste 4H-erne i klubben. 
- Opprettholde god dialog. 
- Invitere RBU til våre fylkesarrangement, gjerne 

høre om de vil bidra med for eksempel kurs. 
Kartlegge organisasjoner å samarbeide med 

Fylkesstyret 
(Klubbene) 

Kontinuerlig 
 
 
 
 
 
Innen utgangen av 2024 

 

Synligere 
Å være på tv/radio/avis 
i forbindelse med hvert 
arrangement 

Sende inn synliggjøringsmateriell etter hvert 
arrangement 
Informere om arrangement, og invitere reportere 

Fylkesstyret 
(Arrangører) 

Kontinuerlig  

Være synlig for alle Lage en synliggjøringspakke som er mulig å låne 
Synliggjøringsmateriell på flere språk 
Stå på stand  

- Også oppfordre klubbene til å stå på stand 

Fylkesstyret 
(Klubbene) 

Medio 2023 
Medio 2024 
Kontinuerlig  

Større deltakelse på arr. 
gjennom synliggjøring 

Lage synliggjøringsvideoer  
- Lage “stemnings”-video  
- Lage “praktisk informasjon”-video i forkant av 

arrangement 
Formidle gleden av å være med på arrangement, og 
informasjon i forbindelse med arrangement (for å 
senke terskel for deltakelse) 

Fylkesstyret Innen utgangen av 2023 

 

 

 


