
 

 
 

Til 
Fylkesstyret 
Sentralstyret 
A3 
4H-gårdene i 4H Agder 
Kopi til ansatte, vara, revisor og gjester 

 

Kristiansand, 28. januar 2023 

Fylkesårsmøte 2023 
4H Agder sitt årsmøte 2023 kunngjøres med dette jamfør vedtektene § 2, punkt 3. 

Årsmøtet avholdes på KVS Lyngdal, i Lyngdal lørdag 25. mars kl. 16.00. 

  

Vedtekter for 4H Agder som omhandler fylkesårsmøtet ligger vedlagt. 

 
Sakspapirenes gang frem mot årsmøtet  
 

Vedtektene fastsetter frist for inn- og utsending av sakspapirene til årsmøtet. Her er 

oversikt over fristene: 

 

• Kunngjøringen (dette brevet) sendes ut 27. januar. 8 

• Fristen for å sende inn saker og endringsforslag til vedtektene er 11. februar 

(jamfør § 2, punkt10, g). 

• Sakspapirene til årsmøtet sendes ut senest 4. mars (jamfør § 2, punkt 5) 

 

Forslag til saker og endringer sendes Marianne Kolbeinsvik på 

marianne.kolbeinsvik@4h.no. Bruk de vedlagte forslagsarkene.  

 

Mer praktisk informasjon om sted kommer senere. Frist for påmelding i 

medlemsregisteret er 2. mars 2023. Rekkefølgen på sakene og mer detaljert program 

for møtet settes opp av ordførerne og presenteres i salen. 

 
Vennlig hilsen,  

 

             

N.N.         Jarle Greibesland  
Ordfører i 4H Agder      Fylkesstyreleder 
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§ 2.  Fylkesårsmøte 

1. 4H-Fylkesårsmøtet er øverste myndighet i 4H-fylket. Fylkesårsmøtet har et overordnet 

ansvar i organisatoriske og økonomiske spørsmål for 4H-arbeidet i fylket. 

 

2. Fylkesårsmøtet er sammensatt av: 

 
a) To (2) representanter valgt av klubben blant tellende medlemmer pr. 31.12.  
b) Fylkesstyrets medlemmer. 

c) To (2) representanter for 4H-alumnene i fylket, valgt på alumnklubbens årsmøte. 

d) En (1) representant for de frammøtte arrangementsmedlemmene. 

Denne velges av og blant de frammøtte arrangementsmedlemmene under konstitueringen 

av fylkesårsmøtet. 

e) En (1) representant for de frammøtte kløvermedlemmene.  

Denne velges av og blant de frammøtte kløvermedlemmene under konstituering av 

fylkesårsmøtet. 

f) En (1) representant for de fremmøtte 4H-gårdene / 4H-setrene.  

Denne velges av og blant de fremmøtte fra 4H-gårdene / 4H-setrene under konstituering 

av fylkesårsmøtet. 

g) En (1) representant fra fylkesleddet til hver av medlemsorganisasjonene i 4H Norge. Disse 

møter uten stemmerett.  

h) Fylkesstyret kan invitere observatører med tale- og forslagsrett til fylkesårsmøtet. 

i) Fylkesstyret kan invitere gjester uten tale- og forslagsrett til fylkesårsmøtet  

 

3. Ordinært fylkesårsmøte holdes hvert år innen utgangen av mars. Nærmere tid og sted 

fastsettes av fylkesstyret i samråd med ordføreren i fylkesårsmøtet og kunngjøres åtte (8) 

uker før fylkesårsmøtet avholdes. 

 

4. Fylkesårsmøtet skal offentliggjøres for arrangementsmedlemmer og kløvermedlemmer ved 

at sakspapirene legges ut på hjemmesiden til 4H-fylket. 

 

5. Fylkesårsmøtet blir sammenkalt og ledet av ordføreren. Innkalling med saksliste og 

saksdokumenter til sakene som skal behandles (se §2. punkt 10.) skal sendes ut sammen 

med fylkesstyrets innstilling tre (3) uker før årsmøtet avholdes. 

 

6. Rett til å fremme saker til fylkesårsmøtet har 4H-klubbene, 4H-fylkesstyret, medlemmer i 

sentralstyret i 4H Norge, medlemsorganisasjonene og de valgte årsmøterepresentantene. 

For forslag til vedtektsendringer gjelder § 4. 

 

7. Fylkesårsmøtet kan gjøre gyldige vedtak når minst 1/3 av de stemmeberettigede 

årsmøterepresentantene fra 4H-klubbene er til stede. Dersom fylkesårsmøtet ikke har mer 

enn 1/3 av de stemmeberettigede til stede må årsmøtets vedtak godkjennes av sentralstyret 

for å være gyldige.  

 

8. Vedtak i fylkesårsmøtet fattes med alminnelig flertall (mer enn 50 % av de avgitte 

stemmene) når ikke annet er nevnt i vedtektene. Blanke stemmer regnes som gyldige 

stemmer.  

 

9. Fylkesårsmøtet skal åpnes med 4H-løftet jfr. § 2 vedtekter for 4H Norge. 

 



 

 

10. Ordinært fylkesårsmøte skal behandle: 

 

Konstituering av fylkesårsmøte: 

a. Godkjenning av innkalling og saksliste. 

b. Valg av referent til å føre protokollen. 

c. Valg av to (2) representanter til å underskrive protokollen sammen med ordføreren. 

d. Godkjenning av forretningsorden. 

 

Saker: 

e. Årsmelding fra fylkesstyret. 

f. Regnskap og revisjonsberetning. 

g. Innkomne saker. Slike saker skal være kommet til fylkesstyret senest seks (6) uker før 

årsmøtet. 

h. Generaldebatt. 

i. Årsplan. 

j. Budsjett. 

k. Eventuelle vedtektsendringer 

l. Tilsetting av revisor. 
 

Valg av: 

m. Ordfører og varaordfører for fylkesårsmøtet. Funksjonstid ett (1) år. 

n. Medlemmer til fylkesstyret: 

i. Leder for fylkesstyret velges først med funksjonstid ett (1) år. 

ii. Fire (4) styremedlemmene velges for funksjonstid to (2) år slik at en (1) og to 

(2) er på valg annet hvert år. 

iii. Dersom den som er oppnevnt blir valgt som leder velges ett (1) ekstra 

styremedlem med funksjonstid ett (1) år. 

o. Tre (3) varamedlemmer til fylkesstyret i rekkefølge. Funksjonstid ett (1) år. 

p. Representant(er) med vararepresentant(er) til landsmøte for 4H Norge 

q. Valgkomité på tre (3) medlemmer med funksjonstid to (2) år. Det velges ett (1) 

medlem hvert år. 

r. Tre (3) varamedlemmer til valgkomiteen med funksjonstid ett (1) år 

 

11. Alle valg foretas blant 4Hs medlemmer. Minst ett av representantene må være i plakettløpet. 

 

12. Medlemmene i fylkesstyret har ikke stemmerett ved behandling av årsmelding og regnskap. 

 

13. Det skal være skriftlig valg på leder og styremedlemmer. Blanke stemmer regnes som 

gyldige stemmer. Ved personvalg utenom leder og styremedlemmer, skal det være skriftlig 

valg dersom det foreligger forslag på mer enn en kandidat.  

 

14. Det skal føres protokoll fra fylkesårsmøtet. 

 

15. Ekstraordinært fylkesårsmøte holdes når fylkesstyret eller minst 1/3 av årsmøte-

representantene forlanger det. Bare de sakene som er nevnt i innkallingen kan behandles. 

Innkalling og tidsfrister er som for ordinært fylkesårsmøte. 

 

Reise- og oppholdsutgifter for representantene til fylkesårsmøtet dekkes av den de 
representerer 

 


