
 

 

 

Årsmøte 4H-gård Norge 

Fredag 10.februar kl. 18.30. – 20.00 

Granavolden Gjæstgiveri, Hadeland  
    

 

 

 

 

 
 

  



 
 

 
 

Til  
 
4H-gårder, 4H-setre  
støttemedlemmer, styret  
ansatte i 4H  

Innkalling til Årsmøte 4H-gård Norge 2023 

 

Tid:  Fredag 10. februar 2023 

Kl.  18.00-20.00  

Sted:  Granavolden Gjæstgiveri  

 

Saksliste: 

Sak 1.  Godkjenning av innkalling 

Sak 2.  Godkjenning av saksliste 

Sak 3.   Godkjenning av delegater og observatører 

Sak 4.  Godkjenning av forretningsorden 

Sak 5.    Valg av referenter  

Sak 6.   Valg av to representanter til å skrive under protokollen  

Sak 7.  Valg av tellekorps 

Sak 8.   4H-gård Norges årsmelding for 2022 

Sak 9.  Revidert regnskap for 2022 

Sak 10.  Arbeidsprogram for 4H-gård Norge 2023-2024 

Sak 11.  Budsjett 2023-2024 

Sak 12.  Valg   

 
Disse representantene har stemmerett i årsmøtet: 1 stemme pr. 4H-gård/4H-seter, 
1 stemme per fylke blant direkte medlemmer i 4H-gård Norge.  
 

For å ha stemmerett i årsmøtet må kontingenten være betalt pr. 31.12.2022.  
 

Vel møtt til årsmøtet!  
 
 
4H-gård Norge  
 
 
 
Astrid Lindstad       Jessica Kennedy 
Ordfører        Leder 



 
 

 
 

 

Årsmøte 4H-gård Norge 

10. februar 2023 

Saksliste: 
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Sak 5.   Valg av referenter  

Sak 6.  Valg av to representanter til å skrive under protokollen  
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Sak 9.  Revidert regnskap for 2022 

Sak 10.  Arbeidsprogram for 4H-gård Norge 2023-2024 

Sak 11.  Budsjett 2023 
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§ 8. Årsmøtet 

Følgende representanter har stemmerett i årsmøtet: 
- 1 stemme per medlem i kategori 1 (jfr. § 6.1).  
- 1 stemme per fylke blant medlemmene i kategori 2 (jfr. § 6.2). 
- styremedlemmene i 4H-gård Norge 

  
§ 6. Medlemskategorier 

Forumet har to medlemskategorier: 
 

1. 4H-gårder og 4H-setre  
4H-gårdene og 4H-setrene skal ha gyldig godkjenning gitt av 4H Norge. 

2. Støttemedlemmer  
Støttemedlemmene kan f.eks., være enkeltpersoner, organisasjoner og institusjoner 

eller gårder som ønsker å delta i eller støtte 4H-gård Norge 

  



 
 

 
 

 

Sak 4/23 Forretningsorden 
 

1. Stemmesetning, tale-, forslags– og stemmerett   
 
1.1 Tale-, forslags- og stemmerett:  

1.1.1 En (1) representant fra hver 4H-gård/4H-seter.  

1.1.2  Ett (1) støttemedlem fra hvert fylke. Hvis antall støttemedlemmer overstiger 
antall 4H-gårdsrepresentanter, skal antall stemmeberettigede 
støttemedlemmer reduseres ved loddtrekning, slik at antallet 
støttemedlemmer er likt med antall 4H-gårdsrepresentanter.  

1.1.3 Styremedlemmene i 4H-gård Norge.  
Disse har ikke stemmerett ved behandling av årsmelding og regnskap.  

1.2 Tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett: 

1.2.1 Ordfører i årsmøtet.  

1.2.2 Observatører. 

 

 2.  Taletid, replikker m.m.  

2.1 Avgrensninger i taletid kan innføres av årsmøtet etter forslag fra ordfører eller  
årsmøterepresentanter.   

2.2  Ordfører kan gjøre unntak fra avgrensa taletid for forslagsstillere eller  
lignende.  

2.3  Til hvert innlegg kan det maksimalt gis to (2) replikker og en (1) svarreplikk.  
Ordfører kan om nødvendig avgrense replikkordskiftet ytterligere.   

2.4  Den som ønsker ordet, melder seg ved å vise stemmetegn.  

2.5  Innlegg til dagsorden og forretningsorden skal slippes til utenom talerlista.  

2.6  Ordfører eller årsmøterepresentanter kan gjøre forslag om å sette strek når de  
mener at en sak er ferdig drøftet. Etter at strek er satt er det ikke anledning til å tegne 
seg for nye innlegg.  

 

3.  Om behandling av saker  

3.1 Forslag til vedtektsendringer skal være styret i hende senest tre (3) måneder før 

årsmøtet.  Andre saker til årsmøtet skal være styret i hende senest to (2) måneder før 

årsmøtet. 

3.2  Rett til å sende inn saker til årsmøtet har sentralstyret i 4H Norge, medlemmene i 4H-

gård Norge og styret i 4H-gård Norge.  

3.3  Alle forslag skal leveres skriftlig.   

4.  Regler for avstemning  

4.1  Dersom ikke annet er nevnt i vedtektene, blir saker avgjort med absolutt flertall.  
Avstemning skjer normalt ved å vise stemmetegn.   



 
 

 
 

4.2  Vedtektsendringer krever at minst 2/3 av de fremmøtte  
årsmøterepresentantene stemmer for endringene.  

4.3  Ordfører eller årsmøterepresentanter kan kreve skriftlig avstemning.  
Skriftlig avstemning skal gjennomføres dersom minst en representant krever det.  

4.4  Det skal være skriftlig valg på leder. Ved personvalg utenom leder skal det være 
skriftlig valg dersom det er mer enn en kandidat, eller minst en representant krever 
det. Blanke stemmer blir regnet som gyldige stemmer.  

4.5  Dersom ingen får absolutt flertall i første runde, blir den kandidaten som fikk  
det laveste stemmetallet strøket, og det blir omvalg mellom de andre inntil absolutt 
flertall foreligger.   

4.6  Får to forslag eller to kandidater likt stemmetall, skal det gjennomføres ny  
avstemning. Er stemmetallet fremdeles likt, skal avstemminga avgjøres ved 
loddtrekning.   

4.7  Alle med stemmerett som forlater lokalet under møtet skal levere stemmetegnet slik at 
ordfører alltid har full kontroll på hvor mange med stemmerett som er til stede.   

 

5.  Flertall  

5.1  Ved 4H-gård Norge sitt årsmøte er absolutt flertall definert slik: Mer enn halvparten  
av de med stemmerett som er til stede, må stemme for forslaget.   

 

6.  Unntak fra forretningsorden/dagsorden  

6.1  Ordfører kan fremme forslag om at det blir gjort unntak fra dagsorden eller  
forretningsorden. Årsmøtet må gi sin tilslutning ved absolutt flertall.   

  

 

 

  



 
 

 
 

Sak 8 /23 Årsmelding for 4H-gård Norge 2022  

 

Styret  

Etter årsmøtet i februar 2022 har disse sittet i styret:  
Leder:   Jessica Kennedy, Voll Gård, Trøndelag  
Styremedlem:  Eirin Ingeborg Bjune, Medtigården, Nordland  
Styremedlem:  Sigurd Årskaug, Flatheim 4H-gard, Sogn og Fjordane 
Styremedlem:  Heidi Tønnesen, KØBB, Akershus og Oslo 
Styremedlem:   Ole Mathis Kruse, oppnevnt av sentralstyret    
1. vara:  Olaug Olsen, Givær 4H-gård, Nordland  
2. vara:  Henriette Strand, Strand 4H-gard Sogn og Fjordane  
 
Styret har i alt hatt 7 møter og behandlet 35 saker. Styret fikk ikke til å møtes fysisk i 2022, 
så alle møter har vært digitalt på teams. Sekretær for styret har vært Irene Pande.  
 
 

Medlemmer i 4H-gård Norge 

Ved årsskiftet var det 49 4H-gårder og to 4H-setrer i landet.   
4H-gård Norge godkjente tre nye 4H-gårder i 2022. Det var Vestgarden Wien 4H-gård i 
Oppland, Molvik 4H-gard, Hordaland og Jelstad IPT og 4H-gård i Nordland.  
 
 

Koronasituasjonen  

Første halvår 2022 var også aktiviteten på mange gårder preget av koronarestriksjoner. På 
toss av restriksjoner har mange funnet løsninger og gjennomført flere, og mindre 
arrangement.  
 
 

Besøksoversikt  

Det jobbes nå med besøksoversikt for 2022. Vi er spent på hvilke resultat koronasituasjonen 
og dens restriksjoner har hatt på besøkstallet i 2022.  
 
 

Fagansvar 4H-gård i 4H Norge 

Irene Pande, fagrådgiver på landbruk, dyr og mat i 4H Norge har fulgt opp arbeidet med 4H-
gårdene og vært sekretær for styret.  
 
Regnskapet er ført av 4H Norge sin regnskapsfører, Ingebjørg Nystuen.  
 
 

Årsmøte og seminar i 4H-gård Norge 
4H-gård Norge klarte å gjennomføre årsmøte med seminar i 
Tromsø 4.-6.februar. Det var hele 30 deltakere påmeldt, 
dessverre ble det noen endring i programmet og frafall pga. 
korona. På programmet sto næringsutvikling på besøksgårder, 
inkludering og den naturlige skolesekken. Det var også et flott 
besøk på Tromsø artic reindeer samiske sida med reins kjøring 
og samisk mat og kultur.  
 
Stor takk til prosjektet 4H-gård i Nord ved Ingeborg Tangerås og 
4H Troms ved Hilde Ovesen for flott program og praktisk støtte.  
 



 
 

 
 

Landsmøte, Landsstyre og sentralstyret i 4H Norge  
4H-gård Norge har plass(er) i de ulike demokratiske organene i 4H Norge. 
Ole Mathis Kruse har vært oppnevnt av sentralstyret i 4H Norge til 4H-gård Norges styre. 
Han har også møtt som observatør i sentralstyret og i landsstyret på vegne av 4H-gård 
Norge.  
 
Heidi Tønnesen representerte 4H-gård Norge på landsmøte til 4H Norge i Nordfjord 29.-
30.juli 2023.  
 
Etter landsmøtet i 4H Norge oppnevnte sentralstyret Andreas Ølvestveit som ny representant 
til 4H-gårds styret.  
Styret i 4H-gård Norge oppnevnte i desember Heidi Tønnesen som ny representant til 
sentralstyret.  
 
 

4H-gårdsprisen  

4H-gårdprisen deles ut hvert annet år under landsmøtemiddagen. 4H-gårdsprisen for 2022 
gikk til Olaug Olsen og Givær 4H-gård i Nordland.  
Givær 4H-gård ligger på ei lita øy en times båtreise fra fastlandet. Gården fikk 4H-gårds 
prisen for sitt engasjement for barn og unge i Nordland. Gården tilbyr bl.a sommerklubb, som 
er et populært tilbud som 
raskt fylles opp av unger 
fra fastlandet. Under 
oppholdet lærer deltakerne 
mye om hvordan det er å 
bo på ei lita øy der all er 
avhengig av hverandre og 
av naturen. Du kan lese 
mer om Givær 4H-gård 
HER.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Årsmøte og konferanse i EFCF 

4H-gård Norge er medlem av European Federation of City Farms, EFCF. 
EFCF er en paraplyorganisasjon for besøksgårder. Hvert år på høsten 

arrangeres EFCF-konferansen hvor representanter fra besøksgårdene i medlemslandene 
kan delta. Det arrangeres også årlig i mars/april årsmøte med seminar. 
 
Årsmøtet i EFCF ble avholdt i Brugge i Belgia 25.-27.mars 2022. Ingeborg Tangerås 
fratrådte da som styreleder etter mange år i ledelsen.  

 
EFCF-konferansen ble arrangert sammen med den årlige nasjonale tyske samlingen i Berlin 
7.-10.oktober. Det deltok tre representanter fra Norge.  
 
 
 
 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100057073045353


 
 

 
 

EFCF Ungdomsutveksling  

Ungdomsutvekslingen ble i år endelig arrangert i Italia i juli, etter 
å ha blitt avlyst/utsatt i to år. 4H-gård Norge deltok med en 
gruppe på fem deltakere, med Ayla Tønnesen fra Kampen 4H-
gård som leder.  
 
Ungdommene fikk erfaringer og opplevelser de vil ta med seg i 
jobben på sin lokale 4H-gård i Norge.  
 
 
 

Gøy på landet 

I år var det flere gårder som hadde åpne arrangement utover høsten. 
Tidligere år har det blitt sendt ut en eske med diverse materiell til gårdene, 
som de kunne bruke til premier og markedsføring. Tilbakemeldinger fra 
gårdene har vært delt på denne materiellpakken. Mye av «småstæsjet» har 

ikke blitt brukt. Styret valgte derfor ikke å sende ut noen materiellpakke i høst.  

 

 

Pedagogisk materiell  

4H Norge jobber kontinuerlig med å oppdatere oppdragsbanken med relevante oppdrag 
innen natur, dyr og mat. Alt materiell som ligger i oppdragsbanken kan benyttes fritt av 4H-
gårdene.  

 
4H-Aktivitetspakka  
Det er i løpet av 2022 utarbeidet en aktivitetsmappe med 52 
forslag til aktiviteter som kan brukes av 4H-klubber og 4H-
gårder. Aktivitetspakka er utviklet med midler fra 
Miljødirektoratet og Kulturdepartementet (KUD), og 
inneholder derfor flest oppdrag på natur og friluftsliv. 4H-
gårdene kan være en flott arena for mange av aktivitetene i 
pakka.  
 

 
Det jobbes også med å fylle aktivitetsbanken i Den grønne skolen www.dengronneskolen.no 
med 4H-aktiviteter. 4H-gårdene kan fritt benytte alt pedagogisk materiell som ligger på siden. 
Den grønne skolen er et samarbeidsprosjekt mellom Norges Bondelag og 4H Norge.  
 
Prosjektet Den naturlige skolesekken ble avsluttet i 2022 pga. manglende finansiell støtte. 
Hauger 4H-gård i Akershus har deltatt sammen med Solberg skole med prosjektet fra frø til 
munn. Temaene har vært matproduksjon, husdyrhold, jord, kompostering og frø. Vi venter nå 
på en digital veileder som kan være til inspirasjon for andre gårder.  
 
 

Kurs og digitale nettverksmøter  

Det er ikke avholdt fysiske kurs eller samlinger ut over årsmøteseminaret i Tromsø i februar. 
Det har i 2022 blitt avholdt to digitale nettverkssamlinger. Prissetting av tjenester på 
besøksgård og Trygge arrangement og leire har vært årets temaer. Foredragsholderne var 
fra Norges vel og LNU, landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner.  
 
 

Nettsiden 4hgard.no  

Ett av kriteriene for nettverket er at alle gårdene skal registreres på 4hgard.no. Her legges 
det inn kort informasjon og lenker til egne hjemmesider.  

https://4h.no/oppdragsbanken/
http://www.dengronneskolen.no/


 
 

 
 

 
På nettsiden finnes alle dokumenter for 
godkjenning og regodkjenninger, brosjyrer 
og annen viktig informasjon. Siden gir en fin 
oversikt over tilbudet på alle 4H-gårdene, 
og hvor de finnes i landet. Nasjonalt trenger 
siden en oppdatering av dokumentbasen.  
 
 
 
 

 

Informasjonsarbeid  

I 2022 ble det sendt ut syv nyhetsbrev på e-post til alle 4H-gårdene 
og 4H-setrene. Vi har fortsatt med å presentere månedens 4H-gård. 
Styreleder har fått fast spalte, og ellers gis det informasjon som er 
relevant for 4H-gårdene i hele landet. E-post nytt sendes også ut i 
fylkespost til alle ansatte og tillitsvalgte i 4H Norge.  
 
Når det passer med tema for medlemsbladet Aktivitet sendes det 
inn artikler til bladet. 4H-gårdene markedsføres også i Klubbservice 
som sendes alle 4H-klubbene i landet.  
 
Det er levert artikler til to utgaver av EFCF Newsletter dette året.  
I utgave nr. 2 ble aktiviteten på Ersvika samiske sida presenter og i 
4.utgave hadde vi med en artikkel om tilbudet Gården for glede og 
samhold på Hauger 4H-gård.  
 
Facebook siden til 4H-gård Norge og interngruppen 4H-gårdsnettverket har 
god aktivitet.  Astrid Lindstad har hatt arbeidet med å dele informasjon fra 
4H-gårdene ute i landet, på 4H-gård Norge på Facebook. Siden har per 
31.12.2022 1126 følgere, dette er en liten økning fra 2021. 
 
 

Samarbeid, aktiviteter og prosjekter  

Det er et stort mangfold av besøksgårder i landet, og 4H-gård Norge er trolig det eldste 
nettverket av besøksgårder. Mange av 4H-gårdene har Inn på Tunet godkjenning, gir tilbud i 
regi av Gårdsopplevelser, Hanen og Gården som pedagogisk ressurs mm. Gårdene har 
også samarbeid med kommuner, fylkeskommuner, NAV, Buf dir, landbruksskoler, skoler og 
barnehager, faglagene i landbruket m.fl.  
 
Flere av 4H-gårdene har etablert Naturmøteplasser som blir brukt av både 4H-ere og 
lokalsamfunnet. Sommerklubber og aktiviteter på gårdene bidrar til flere medlemmer til 4H. 
4H-gårdene er vertskap for 4H-matskole, leir, klubbaktiviteter, gjennomføring av 4H-prosjekt, 
Gøy på landet, kurs, seminar og studieturer.  
 
Flere fylkeslag i 4H samarbeider med landbruksforvaltningen i fylket for å utvikle tilbud på 
4H-gårdene. Prosjektet 4H-gård i Nord, ble avsluttet i 2022. Her har man fått til gode nettverk 
og møteplasser i de tre nordligste fylkene.  
  
 

Brønnøysundregisteret 

4H-gård Norge er nå registrert i Brønnøysundregistrene og har et eget 
organisasjonsnummer, dette er 924 418 370. 
 



 
 

 
 

Takk  

Styret i 4H-gård Norge vil takke alle som gjennom året har støttet 4H-
gårdsarbeidet.  
 
Vi vil spesielt takke alle 4H-gårder og 4H-setre over hele landet for en 
fantastisk jobb i en krevende tid. Til tross for at deler av 2022 også var 
preget av korona og restriksjoner, har 4H-gårdene holdt aktivitetsnivået 
oppe og funnet nye veier å nå besøkende på, i den grad det har vært 
mulig. Digitale møter har vi blitt gode på, og aktiviteten på sosiale medier 
viser et stort engasjement i hele landet.  
 

 

 

4H-gård Norges forslag til vedtak: 

Den fremlagte årsmelding for 4H-gård Norge for 2022 vedtas.  

  



 
 

 
 

Sak 09/2023 Regnskap 2022       

       

Sak 11/2023 Budsjett 2023     

Inntekter:            

Konto Tekst 
Budsjett 
2022 

 Justert 
budsjett 
2022  

 
Regnskap 
2022  

 Budsjett 
2023  noter 

3221 Kontingenter 54 000      54 000       46 400           54 000   
3250 Bidrag  120 000    120 000       95 960         120 000  1 

3261 Seminar/årsmøte 99 100      74 750       74 750           83 750   
3262 EFCF, årsmøte                          -   
3910 Momskompensasjon 10 000      10 000         7 572           10 000  2 

8050 Renteinntekter          
3263 Ungdomsutveksling          

  Sum inntekter 283 100    258 750     224 682         267 750   
             
Utgifter:            

6700 Revisjon 1 000        1 000         1 000             1 000   
6795 Konsulent/kjøp av tjenesr 6 000        9 000         5 431           10 000  3 

6800 Kontorrekvisita                  -                       -   
6840 Abonnementer/kontingenter 6 000        5 251         6 660             6 000   
6845 Telefon/møtegodtgjørelse 35 000      35 000       32 600           35 000   
6846 Møtegodtgj. andre org 5 000                -         1 400           10 000   
7140 Reiser, styremøter 35 000      25 000         4 080           35 000   
7141 Andre reiser/deltageravgift 6 000      10 000         9 754           10 000   
7301 Styremøter mat 10 000      10 000             10 000   
7302 EFCF årsmøte 12 000                -             12 000   
7304 Årsmøte 4H-gård Norge 136 200    109 538     109 538         132 200   
7305 Ungdomsutveksling 20 000      20 000       19 723                     -   
7303 EFCF-konferanse 30 000      10 000         8 942           30 000   
7420 Gaver 3 000        1 000            435             3 000  4 

7425 Infomateriell/GPL 5 000                -               5 000   
7430 4H-gårds pris 25 000      25 000       25 000                     -   
7770 Gebyrer 100           120            120                200   
7790 Andre utgifter          
7810 Tap på fordringer          

  Sum utgifter: 335 300    260 909     224 683         299 400   

       

       

       

 Inntekter 2022 224 682     

 Utgifter 2022 224 683     

 Resultat -1     

       

       

       

       



 
 

 
 

       

 
Balanse pr. 31.12.22 

    

      

 

 

    

1570 Andre kortsiktige fordringer 18 510,00 
   5 

         

 
Sum fordringer 18 510,00 

    

         

1930 
 Bankfordring til 4H Norge 271 

899,99     

         

 

Sum bankinnskudd, 
kontanter og lignende 

271 
899,99 

    

       

 

Sum omløpsmidler 290 
409,99     

         

 

Sum Eiendeler 290 
409,99     

         

 
Egenkapital 

    

 

 

     

2050 
Egenkapital 290 

410,81     

2070 Overført resultat ikke bokført -0,82 
    

         

 

Sum opptjent egenkapital 290 
409,99     

         

 

Sum Egenkapital 290 
409,99     

         

         

 

Sum egenkapital og gjeld 290 
409,99     

 

  

    

 

  

    

 

 

     

 Sak 09/2023 Regnskap 2022     

 4H-gård Norges forslag til vedtak:    

       

 Det fremlagte regnskap for 2022 vedtas.   

       

       

       

 Sak 11/2023 Budsjett 2023      

 4H-gård Norges forslag til vedtak:    

       

 Det fremlagte budsjett for 2023 vedtas.    



 
 

 
 

Noter til regnskapet 2022 

 

1. Bidrag: 4H-gård Norge får overført inntil kr. 100 000,- fra 4H Norge. Dette er en underskudds 

garanti og 4H-gård Norge fikk overført kr. 80 000,- på starten av arbeidsåret. Det resterende 

overføres ved behov. For 2022 ble det overført ytterligere kr. 14.460, -  

 

2. Momskompensasjon: 4H-gård Norge fikk også i 2022 overført momskompensasjon via 4H 

Norge. Noe lavere enn 2021, da omsetningen var mindre.  

 

 

3. Konsulent/kjøp av tjenester: Gjelder vedlikehold av nettsiden 4hgard.no  

 

4. Gaver: dette ble i 2022 en veldig liten post da prosjektet 4H-gård i Nord sponset alle deltaker 

gaver og gaver til foredragsholdere på årsmøte/seminar i Tromsø.  

 

5. Andre kortsiktige fordringer: Dette andel av ubetalt kontingent på kr.  4 050,- og tilskudd 4H 

Norge på kr. 14 460,- 

 

Informasjon til budsjett 2023  

Styret i 4H-gård Norge har valgt å bruke penger på fagprogram på årsmøteseminar. Det legges derfor 

opp til ett underskudd i budsjettet for 2023. Underskuddet dekkes inn ved bruk av egenkapital.  

  



 
 

 
 

Sak 10/23 Arbeidsprogram 2023-2024   

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4H-gård Norges forslag til vedtak: 

Den fremlagte arbeidsplan for 4H-gård Norge for 2023-2024 vedtas.  

Aktivitet Dato  Ansvar 

Arrangement:   

Styremøte, to fysiske møter, og digitalt på 
Teams 

 Leder 

Årsmøte og seminar 2024 i Buskerud  9.-11.feb.  Styret / 
Fagråd. 

Årsmøte 2024  10. feb. Styret 

Årsmøte EFCF i Dublin, Irland  22.-23.april Styret 

Nasjonal kurshelg/Insporama (Dette er en 
opplæring og inspirasjonshelg for frivillige i 4H)  

14.-16.april  Fagrådgiver 

EFCF-konferanse (sted ikke bestemt) Dato ikke satt  Styret 

Se muligheter for regionale kurs og samlinger  4H fylkene/ 
Fagrådgiver 

Avklare behov for kusksertifisering, formidle 
informasjon om kurs  

 Styret  

Etablere arbeidsgruppe for EFCF konferanse i 
Norge 2024  

Februar/mars  Styret  

Andre tiltak:   

Arbeid med besøksstatistikk Januar Styret/Fagrådg 

Ringerunde/teams møte med gården  Januar  Styret  

Medie- og synliggjøringsarbeid (eksternt)  Fagrådgiver 

Drift av hjemmeside  Fagrådgiver 

Facebook-side og Facebook-gruppe  Leder / Styret 

Saker til Aktivitet (to nummer i året)  Styret 

EFCF-newsletter (fire ganger i året)   Styret 
Fagrådgiver  

E-postnytt til 4H-gårdene, ansatte og tillitsvalgte 
6 - 8 ganger i året  

 Fagrådgiver 

Gøy på landet / European Day høsten 2023 
Jobbe for at flest mulig gårder er med 

 Styret 
Fagrådgiver  

Rekruttere flere besøksgårder og 4H-gårder i 
landet, jf. vedtak i landsmøtet i 4H Norge 2018 

 4H i fylkene 
Styret 
Fagrådgiver  

Jobbe med medlemsrekruttering til 4H gjennom 
4H-gårdene – kløvergrupper  

 4H i alle fylker 
Fagrådgiver 
Styret  

Oppfølging av økonomi 4.ganger pr. år   Leder/økonomi
ansvarlig  

Søke midler til mulige prosjekt   Styret 
Fagrådgiver 

Holde kontakt med Norsk hestesenter og 
informere om kurstilbud (via e-postnytt / 
Facebook) 

 Styret 

Delta aktivt i sentralstyret i 4H Norge og rep. 4H-
gård på landsstyremøter 

 Styret 

 
 

  



 
 

 
 

Sak 12/23 Valg  

Valgkomiteens innstilling til nytt styret i 4H-gård Norge.  

 Sittende styre Valgkomiteens forslag   

Leder Jessica Kennedy, Voll 

4H-gård, Trøndelag 

Heidi Tønnesen, Kampen økologiske 

barnebondegård, Oslo 

For 

1.år  

Styremedlem Eirin Ingeborg Bjune, 

Medtigården, Nordland 

Ikke på valg    

Styremedlem Sigurd Årskaug,  

Flatheim 4H- og 

friluftsgard, Vestland 

Sigurd Årskaug,  Flatheim 4H- og 

friluftsgard, Vestland 

For 

2.år  

Styremedlem Heidi Tønnesen Kampen 

økologiske 

Barnebondegård, Oslo 

Olaug Olsen, Givær 4H-gård, 

Nordland 

For 

2.år  

Styremedlem Andreas Ølvestveit  Oppnevnt av sentralstyret   

1.vara  Olaug Olsen, Givær 4H-

gård, Nordland 

 For 

1 år 

2.vara Henriette Sunde, Strand 

4H-gard, Vestland 

Leif-Helge Molvik, Molvik 4H-gard 

Vestland 

For 

1 år  

    

Ordfører  Astrid Lindstad, Hauger 

gård, Viken 

Astrid Lindstad, Hauger gård, Viken For 

1 år  

Vara ordfører Finn Arne Almås, Bodin 

4H-gård Nordland 

Finn Arne Almås, Bodin 4H-gård 

Nordland 

For 

1 år  

Revisor  Gustav Foseid Gustav Foseid For1 

år  

Valgkomite  Ida Kvivesen  For 

3 år 

 Helene Østby Larsen Valgt 2021  

 Ingun Skjeggestad Valgt 2022  

 

I tillegg skal det velges for 2023: 

2 representanter med personlige vararepresentanter til årsmøtet i European Federation of 

City Farms (EFCF):  

Årsmøtet gir styret fullmakt til å finne representanter til disse møtene.  

 


