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Fylkesårsmøtet er sammensatt av:  

• To (2) representanter fra hver klubb, valgt på klubbenes årsmøter.  

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

• En (1) representant for de frammøtte arrangementsmedlemmene. Denne representanten 

velges av og blant de frammøtte arrangementsmedlemmene under konstitueringen av 

fylkesårsmøtet.  

• En (1) representant for de frammøtte kløvermedlemmene. Denne representanten velges av 

og blant de frammøtte kløvermedlemmene under konstitueringen av fylkesårsmøtet.  

• En (1) representant for de frammøtte 4H-gårdene. Denne representanten velges av og 

blant de frammøtte 4H-gårdsrepresentantene under konstitueringen av fylkesårsmøtet.  

• En (1) representant fra fylkesleddet til hver av medlemsorganisasjonene i 4H Norge og en 

(1) representant oppnevnt av fylkesmannens landbruksavdeling. Disse møter uten 

stemmerett.  

• Fylkesstyrets medlemmer møter uten stemmerett. Andre er velkomne til å delta som 

observatører (uten stemme- eller talerett).  
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Sak 1: 
Konstituering 
 
1.1 Opprop 
Fylkesstyrets forslag til vedtak i årsmøtet: 
På årsmøtet 2023 møter XX med stemmerett og XX uten stemmerett, totalt XX 
personer. Navnelista legges ved protokollen. 
 

1.2 Godkjenning av innkalling 
Frister for innkalling til årsmøtet i 4H Agder er beskrevet i § 2 i 4H Agder sine 
vedtekter. 
Innkalling ble sendt til klubbleder og klubbrådgiver A på epost og publisert på 4H 
Agders nettside 8 (åtte) uker før årsmøtet. 
Vedlegg: Innkalling 
Fylkesstyrets forslag til vedtak i årsmøtet: 
Innkallingen godkjennes. 
 

1.3 Godkjenning av sakliste 
Saksliste ble sendt til klubbleder og klubbrådgiver A på epost og publisert på 4H 
Agders nettside 8 (åtte) uker før årsmøtet. 
Vedlegg: Saksliste 
Fylkesstyrets forslag til vedtak i årsmøtet: 
Sakslista godkjennes. 
 

1.4 Godkjenning av forretningsorden 
Vedlegg: Forretningsorden. 
Fylkesstyrets forslag til vedtak i årsmøtet: 
Forretningsorden godkjennes. 
 

1.5 Valg av referent 
Forslag til referent: Organisasjonsrådgiver Marianne Kolbeinsvik  
Fylkesstyrets forslag til vedtak i årsmøtet: 
Organisasjonsrådgiver Marianne Kolbeinsvik velges til referent for årsmøtet. 
 

1.6 Valg av to personer til å skrive under protokollen 
Forslag til to personer til å skrive under protokollen: NN og NN (styret legger frem sin 
innstilling på årsmøtet). 
Fylkesstyrets forslag til vedtak i årsmøtet: 
NN og NN til å skrive under protokollen fra årsmøtet. 
 

1.7 Valg av tellekorps 
Forslag til tellekorps: NN, NN og NN (styret legger frem sin innstilling på årsmøtet). 
Fylkesstyrets forslag til vedtak i årsmøtet: 
NN, NN og NN til tellekorps for årsmøtet. 
 

 

Forretningsorden 



 

 

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

1.1.1 To (2) representanter fra hver enkelt klubb valgt på klubbens 
årsmøte. 
1.1.2 To (2) representanter for 4H-alumnene i fylket, valgt på 
alumnklubbens årsmøte. 
1.1.3 En (1) representant for de fremmøtte arrangementsmedlemmene. 
Denne representanten velges av og blant de fremmøtte 
arrangementsmedlemmene under konstitueringen av fylkesårsmøtet. 
1.1.4 En (1) representant for de fremmøtte kløvermedlemmene. Denne 
velges av og blant de fremmøtte kløvermedlemmene under 
konstitueringen av fylkesårsmøtet. 
1.1.5 En (1) representant for de fremmøtte 4H-gårdene/4H-setrene. 
Denne velges av og blant de fremmøtte fra 4H-gårdene / 4H-setrene 
under konstitueringen av fylkesårsmøtet. 
1.1.6 Fylkesstyrets medlemmer. 

1.2 Tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett 
1.2.1 En (1) representant fra fylkesleddet til hver av 
medlemsorganisasjonene i 4H Norge. 
1.2.2 Ordfører og varaordfører i årsmøtet. Dersom disse er valgte 
årsmøterepresentanter under pkt. 1.1.1 -1.1.4, skal de også ha 
stemmerett. 
1.2.3 Ordfører kan, i samråd med årsmøtet, også gi talerett til andre. 

2. Taletid, replikker m.m. 
2.1 Avgrensninger i taletid kan innføres av årsmøtet etter forslag fra ordfører. 
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 enda mer. 
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 kan sette strek når han/hun mener at en sak er ferdig drøftet. 
Etter at strek er satt, kan det ikke fremmes nye forslag i saken. 

3. Om behandling av saker 
3.1 Prinsipielle spørsmål reist av sentralstyret, eller saker som klubbene eller 
fylkesstyret ønsker å drøfte skal etter vedtektene være fylkesstyret i hende 
senest 6 (seks) uker før årsmøtet. 
3.2 Rett til å sende inn saker til fylkesårsmøtet har 4H-fylkesstyret, 4H-
klubbene, medlemsorganisasjonene og de valgte årsmøterepresentantene. 
3.3 Alle forslag skal leveres skriftlig. 

4. Redaksjonskomité 
Redaksjonskomiteen skal: 
4.1. Redigere og samordne innkomne forslag slik årsmøte og ordfører 
bestemmer. 
4.2. Gå gjennom alle skriftlige endringsforslag og sortere forslagene. 
4.3. Redigere sammen forslag som går på samme sak. 
4.4. Kontakte den som har framsatt forslag for å få godkjenning for  
det redigerte forslaget. Den som har gjort forslag kan eventuelt trekke  
dette til fordel for det redigerte, eller vedkommende kan opprettholde det. 
4.5. Gjøre forslag om hvordan årsmøtet skal behandle hvert enkelt forslag, for 



 

 

eksempel vedta eller forkaste det, plassering av forslaget dersom det skal 
vedtas eller oversende det til fylkesstyret for videre behandling. 
4.6. Ved avstemming i årsmøtet blir redaksjonskomiteen forslag satt opp mot 
de andre forslagene som fremdeles er opprettholdt. 

5. Regler for avstemning 
5.1 Fylkesårsmøtet kan gjøre gyldige vedtak når minst halvparten av de 
stemmeberettigede årsmøterepresentantene er til stede. Dersom 
fylkesårsmøtet ikke har 50% av de stemmeberettigede til stede, må årsmøtets 
vedtak godkjennes av sentralstyret for å være gyldige. 
5.2 Dersom ikke annet er bestemt i vedtektene, blir saker avgjort med absolutt 
flertall. Avstemning skjer normalt ved å vise stemmetegn. 
5.3 Det skal være skriftlig valg på leder og styremedlemmer. Blanke stemmer 
blir regnet som gyldige stemmer. Ved personvalg utenom leder og 
styremedlemmer, skal det være skriftlig valg dersom det foreligger forslag på 
mer enn en kandidat.  
5.4 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. 
5.5 Får to forslag eller to kandidater likt stemmetall, skal det gjennomføres ny 
avstemning. Er stemmetallet fremdeles likt, skal avstemminga avgjøres ved 
loddtrekning. 
5.6 Alle med stemmerett som forlater møtesalen under møtet, skal levere 
stemmetegnet til ordfører, slik at han alltid har full kontroll på hvor mange med 
stemmerett som er tilstede. 

6. Flertall 
6.1 Absolutt flertall er her definert slik: Mer enn halvparten av de med 
stemmerett som er tilstede, må stemme for forslaget. 

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



 

 

Sak 2: 
Årsmelding 4H Agder 
 
Årsmelding 2022 legges frem til godkjenning. 

 
Se årsmelding under. 
 
Fylkesstyrets forslag til vedtak: 
Årsmøtet vedtar årsmeldingen for 2022



 

 

 
 

 

Årsmelding  

4H Agder 

2022 

 



 

 

Fylket 

Fylkesårsmøtet 

Årsmøtet ble holdt digitalt på teams 26. mars. Det var 37 fremmøtte hvor 26 var 

stemmeberettigede. 14 av 20 klubber deltok.  

 

Økonomi og regnskap  

Driften av 4H har vært basert på inntekter fra kontingent fra medlemmer og 

landslotteriet. Vi har fått tilskudd fra fylkeskommunen, miljødirektoratet og 

landbrukssamvirket, samt momskompensasjon. Regnskapet er ført av Per Oddvar 

Lølandsmo i Lindesnes og revidert av Ole Sigurd Fidje.   

Regnskapet for 2022 viser et underskudd på 270 138,37 kroner. 

 

Fylkesstyret 

Fylkesstyret i 4H Agder har hatt følgende sammensetning i 2022: 

Verv Navn 

Styreleder Jarle Greibesland 

Styremedlem Svenke Spikkeland 

Styremedlem Mailinn Ramleth Knudsen 

Styremedlem Anniken Håverstad 

Styremedlem Ingvild Greibesland 

Representant fra A3 Caroline Berlin 

1. vara Grete Cecilie Hansen 

2. vara Tom Ivar Olsen 

3. vara Åse-Guri Imeland 

Ordfører i årsmøtet Syvert Emelius Furholt 

Varaordfører Siri Trygsland 

Valgkomité – leder Benedicte Schlanbusch Hansen 

Valgkomité – medlem Ann.Oluag G. Oseaasen 

Valgkomité – medlem Lillian Håverstad 

Valgkomité – vara Olav Skeie 

Valgkomité – vara Olevine Fidjestøl 

Revisor Ole Sigurd Fidjestøl 



 

 

 

Konstituering og endringer i styrets sammensetning 

Fylkesstyret består av leder og 4 styremedlemmer. Svenke Spikkeland ble konstituert 

som nestleder på det første fylkesstyremøte. I løpet av styreperioden har det vært 7 

fylkesstyremøter.  Noen møter fysisk på møtene og noen har deltatt via teams. 

Styret har i styreperioden behandlet både faste styresaker og innkomne saker. 

Eksempler på saker: klubboppfølging, ansattressurs, økonomi, orienteringssaker, 

arrangementer for å nevne noen. 

 

Ansatte 

I 4H Agder har det i 2022 vært 2 ansatte. Inger Aamundsen Øyen gikk av med 

pensjon etter 21år som ansatt i 4H. Marianne Kolbeinsvik bla ansatt i en 100% stilling 

fra 1.mai. Inger hadde kontor i Bydalsveien i Kristiansand. Fra 1. august har 4H 

Agder hatt kontorplass i fellesskap med Agder Bondelag. Adresse: Gyldenløves gate 

2A, 4611 Kristiansand. Regionkoordinator er Marte Olimb. 

 

 



 

 

4H-klubbene 

Ved utgangen av 2022 var det 21 aktive klubber i Agder. Medlemsutviklingen har 

vært stigende og betalende medlemmer i utgangen av året er 521. Under kommer en 

oversikt. Medlemstallet gjelder hovedmedlemmer, søskenmedlemmer og 

alumnmedlemmer med tilknytning til klubb. Tallene i parentes er alle medlemmer 

som er registrert i klubben (hovedmedlem, søskenmedlem, alumnmedlem, 

kløvermedlem og støttemedlem. 

Klubb 2022 2021 2020 

Dølen 4H 49 (53) 42 (44) 39 (41) 

Fram 4H 4 (5) 6 (11) 8 (13) 

Framsteg 4H 40 (41) 31 34 (35) 

Freidig 4H 56 (59) 35 (38) 24 (25) 

Gjerstad 4H 29 23 (30) 31 (32) 

Granskauen 4H 18 22 21 

Grobotn 4H 20 (30) 24 (25) 21 (24) 

Gåsungen 4H 37 (41) 16 (19) 30 (31) 

Justøy 4H - - 3 

Kløverklubben 4H 16 (29) 10 (18) 13 (23) 

Laudølen 4H 4 8 13 

Lerka 4H 3 (5) 12 (26) 7 818) 

Lyngblomsten 4H 18 (68) 17 (52) 23 

Naturgjengen 4H 3 8 8 

Nidar 4H 21 (23) 22 (23) 24 (26) 

Skogly 4H - - 2 

Ravnen 4H 5 (7) - - 

Spiren 4H 25 (27) 22 (24) 23 (24) 

Symra 4H 21 (23) 24 (26) 23 (24) 

Tveitås 4H 12 14 17 

Vegår 4H 9 (14) 8 (12) 11 (15) 

Viba 4H 5 (10) 0 (6) 0 (4) 

SUM 430 373 411 

A3 26 (28) 32 (34) 38 (41) 

Arrangementsmedlemmer - 1 - 

Kløvermedlemmer 72 81 40 

Støttemedlemmer 19 20 14 

Totalt antall medlemmer 521 476 465 

 

 



 

 

Aktivitet i klubbene 

2022 startet med pandemi og noe begrenset aktivitet. Fra samfunnet åpnet opp har 

de fleste 4H-klubbene holdt et normalt aktivitetsnivå. Det er mye variert aktivitet i 

klubbene. Medlemmene er mye ute, de lager mat både ute og inne, drar på 

oppdagelsesferder og deltar på andre gøye og lærerike aktiviteter. Flere 

gjennomfører også prosjekter som de viser frem på Høstfestene. 

 

Loddsalg 

Hvert 4H-medlem må selge 15 lodd hver for 4H Norge. Overskuddet fra loddsalget 

går til klubbene, fylkene og sentralt, samt til solidaritetsarbeidet i Gambia. Klubbene 

har forskjellige måter å selge loddene på. De fleste 4H-klubbene sender loddene 

hjem med medlemmene og de selger dem selv eller på arrangementer gjennom 4H-

klubben. I 2022 var det i 4H Agder Gjerstad 4H som solgte flest lodd og får premie 

for dette.. 

 

Gambia tur 

Annet hvert år kan 4H-ere fra 16år søke om å få reise på studietur til 4H Gambia. 

Studieturen kan passe som et 4H-prosjekt. I 2022 reiste Astrid Flaa som tilknytning til 

Tveitås 4H til Gambia. 

 

Klubbrådgivere 

Vi har 56 klubbrådgivere som gjør en stor innsats for 4H. De er med på klubbens 

arrangementer, følger opp styret sitt arbeid i 4H-klubben, hjelper medlemmene med 

prosjekter og har kommunikasjonen med 4H-kontoret.  De er den viktigste ressursen 

vi har i 4H. Innsatsen de gjør er vi helt avhengig av for å gi den aktiviteten vi har i 

fylket til medlemmene. 

I 2022 har vi hatt to klubbrådgivermøter. En fysisk på Dølen hotell og en på teams. 

Dette er positiv erfaring for alle. 4H Agder takker for innsatsen i året som har gått! 

 

A3 

Alumnene stiller opp som viktige ressurser på kurs og leirer som blir arrangert, da 

både som kursinstruktører, ledere og som arrangør av Miljøtorget. I 2022 har de vært 

med på 4H Agder sine arrangement. Det er stor interesse for å få til en mer aktiv 



 

 

alumnklubb og de jobber med medlemsverving. Er du 18år og har lyst til å være med 

andre unge voksne i 4H Agder så bli med i A3! 

 

4H-gårder 

I 2022 har det vært to 4H-gårder i 4H Agder; Søstrene Kjevik og Lindland gård. 4H 

Agder har arrangert guidet sopptur på Lindland gård og arrangert 2 aktivitetsdager på 

gårdsukene til Søstrene Kjevik. 

 

IFYE- og USA-utveksling 

IFYE-utveksling foregår hvert år. Hvert år reiser norske 4H-ere til vertsfamilier rundt 

om i verden og 4H Norge får besøk av utenlandske 4H-ere som blir fordelt i 

vertsfamilier rundt om i fylkene. USA-utvekslingen går annet hvert år, vekselsvis 

reiser en gruppe norske 4H-ere til USA, og to år senere kommer en gruppe 

amerikanske 4H-erer på besøk til Norge. I 2022 var Hanne fra Tyskland hos familien 

Grythe. Cameron fra USA var hos familien Eikeland.  

 

Kurs 

 

Styrevervskurs 

Styrevervskurset ble avlyst på grunn av pandemien. 

  

Leirer 

Fylkesleir 

Fylkesleiren ble gjennomført på Mykland 23.-26. juni. Nidar 4H og Symra 4H var 

arrangørklubber. Det var 82 deltakere fordelt på 11 klubber. 

 

Landsleir 

Landsleiren var i Breim i Sogn og Fjordane. Fra 4H Agder deltok 30 stykker, fordelt 

på 9 klubber. Det var en uke med mange aktiviteter og et uforglemmelig leirvær. Det 

var som vanlig både volleyballturnering og tautrekking. Mange flotte turer i fantastisk 

Vestlandsnatur, miljøtorg og konsert med Grøftekarane den ene kvelden.  

 



 

 

Aspirantleir 

Aspirantleiren arrangeres i august på Evje, på samme helg som Landbruksmessa 

Naturligvis. Arrangørklubber var Grobotn 4H, Freidig 4H og Framsteg 4H. Det var 70 

deltakere fordelt på 10 klubber. 

  

Andre arrangementer i fylket 

4H-dagen - under åpen himmel 

4H-dagen er 4. mai og mange 4H’erne sover under åpen himmel for å markere 

dagen. Noen dro på tur og noen sov i egen hage.  

 

Naturens dag på Bjørnebo  

Dette er et årlig eksternt, åpent arrangement i mai hvor lokale 4H-klubber står på 

stand og har aktiviteter. 

 

Gårdsdag på 4H-gården Søstrene Kjevik  

Søstrene Kjevik arrangerer årlig to gårdsuker for barn i fellesferien. Én dag i disse 

ukene stiller lokal 4H-klubb opp med to-tre stykker for å ha ulike aktiviteter for d og i 

uke arrangerer gårdsuke 

 

Naturligvis på Evje  

Naturligvis er ei årlig Landbruksmesse på Evje. Aspirantleiren arrangeres same helg 

på same plass. 4H har stand på messa. Leirdeltakerne får inngangsbillett. 

 

Mat i Sentrum i Kristiansand 

Ravnen 4H stod på stand for klubben og 4H Agder. 

 

Guidet sopptur på Lindland 4H-gård 

Et åpent arrangement hvor 4H-medlemmer og eksterne kan møte opp og få 

gjennomgang av de vanligste spiselige soppene før de oppmøte går ut i skogen og 

ser hva de finner. Det ble stekt smaksprøver av soppen som ble funnet. 

 

 

 



 

 

Plakettfest 

Plakettfesten var på Grimstad Vertshus og Kro. En fin markering av våre flotte 

plakettmottakere. De har levert syv godkjente prosjekter og har fått utdelt plakett og 

vitnemål. 

 

Plakettmottakerne som deltok på årets plakettfest. 

Fornavn Etternavn Klubbnavn 

Andreas Haaland Dølen 4H 

Anja Bjørnhom Dølen 4H 

Atle Haraldstad Dølen 4H 

Sigrun Solås Dølen 4H 

Tor Martin Greibesland Dølen 4H 

Iris Bente Pronk Fram 4H 

Guro  Besteland Framsteg 4H 

Jorunn Skjevrak Framsteg 4H 

Roald Kvaale Skibsrud Framsteg 4H 

Ånund Homme Egge Framsteg 4H 

Åsne Langfeldt Framsteg 4H 

Einar Eide Lunden Gjerstad 4H 

Jo Magne  Presthagen Gjerstad 4H 

Karna Malene Henriksen Gjerstad 4H 

Ole Kristian Presthagen Gjerstad 4H 

Solfrid Emblem Holte Gjerstad 4H 

Mari Metveit Granskauen 4H 

Stine Berge Granskauen 4H 

Tiril Malene Haga Brekka Kløverklubben 4H 

Olevine Fidjestøl Lyngblomsten 4H 

John Dyrstad Larsen Naturgjengen 4H 

Baard Sylfest Furholt Symra 4H 

Borras de Graaf Vegår 4H 

Ella Værland Vegår 4H 

 

 



 

 

 

Jubileum i klubbene  

Freidig 4H ble 60 år i 2022. 

 

Æresdiplom 

Ole Sigurd Fidjestøl (Lyngblomsten 4H) 

 

Nye klubber 

Ravnen 4H 

 

Friluftsaktivitet 

52 turer 

Sammen med resten av Region Sør Øst har vi i 

2022 hatt prosjektet 52-turer, som er et 

nærmiljøprosjekt som skal inspirere til mange og 

morsomme turer. Det har blitt trykket opp 52-

turer kort med liste over turer. Vi har gjennom 

året hatt fotokonkurranser på sosiale medier.  

 

 

 



 

 

Representasjon 

FNF- Forum for Natur og friluftsliv 

Vi er medlemmer av FNF og har vært på to møter med dem, der et av dem var et 

strategimøte for å se på samarbeidsveien videre.  

 

STUDIEFORBUNDET NATUR OG MILJØ 

4H Agder var ikke representert på årsmøtet i 2022. 

 

LANDBRUKSSELSKAP 

BURIA  

BONDELAGET 

NATURLIGVIS 

 

MEDLEMSORGANISASJONENE I LANDBRUKET 

4H Agder er helt avhengig av den økonomiske støtten vi får av 

medlemsorganisasjonene spesielt i forbindelse med våre arrangement. 4H Agder vil 

med dette rette en stor takk for all hjelp og støtte som vi har fått dette året, og vi 

håper på et like godt samarbeid de kommende årene. 

 

ORGANISASJONEN 

4H Agder er en del av regionen Sør Øst som består av fylkene Agder, Akershus og 

Oslo, Buskerud, Telemark, Vestfold, Østfold. Marte Olimb er daglig 

leder/regionkoordinator.  

 

Synliggjøring av 4H 

4H Agder bruker sosiale medier som facebook, instagram og snapchat ved siden av 

egne hjemmesider for å vise frem 4H.   

 

 

 

 

 

 



 

 

Sak 3: 

Revidert regnskap 

 

Regnskapet for 2022 legges frem til godkjenning. 

 

Se signert regnskap under. 

 

Revisjonsberetning legges frem på årsmøtet. 

 

Fylkesstyrets forslag til vedtak: 

Regnskap for 2022 godkjennes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 



 

 
 



 

 

Sak 4: 
Innkomne saker 
 
Fristen for å sende inn saker til årsmøtet i 4H Agder var 
11. februar. Ingen saker var kommet inn til fristen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sak 5: 
Generaldebatt 
 
Generaldebatten er en arena for å ta opp saker som 
opptar deg i 4H, uttrykke din mening om 4H-relaterte 
ting, gi ros og ris til fylkesstyret og andre klubber, osv. 
Tenk gjerne over på forhånd om du har noen 
tanker/meninger som du vil dele med andre. 
 
Ordfører leder debatten og inntegninger foregår via en 
talerliste som ellers i årsmøtet. 
 
 
Fylkesstyrets forslag til vedtak: 
Fylkesstyret tar med innspill, tanker og meninger som 
kommer frem i generaldebatten i det videre arbeidet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sak 6: 
Årsplan 2023 og 2024 
 
4H Agder sin årsplan viser hvilke arrangementer og 
aktiviteter som skal gjennomføres i løpet av 2023 og 
2024. 
 
Se årsplanene under 
 
 
Fylkesstyrets forslag til vedtak: 
Årsmøtet vedtar fylkesstyrets forslag til årsplan for 2023. 

Det bemerkes at justering i årsplanen kan forekomme 

underveis. 

 

Årsmøtet vedtar fylkesstyrets forslag til årsplan for 2024. 

Det bemerkes at justering i årsplanen kan forekomme 

underveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sak 7: 
Rulleringsplan 2023-2028 
 
Rulleringsplan for teknisk arrangører av arrangement fra 
2023 til 2029 legges frem for godkjenning. Klubbene 
oppfordres til å være teknisk arrangør på arrangementer. 
 
Se under for rulleringsplanen. 
 
 
Fylkesstyrets forslag til vedtak: 
Årsmøtet godkjenner rulleringsplan 2023-2028. Det 

bemerkes at justering i planen kan forekomme 

underveis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Rulleringsplan 2023-2028 
 
Rulleringsplanen gjelder for 5 år. Hvert årsmøte settes det inn et nytt år, slik at det 

rulleringsplanen gjelder for 5 år frem i tid.  

 

 

Rulleringsplan 2023-2028. Teknisk arrangør, 4H Agder 

  Fylkesleir Aspirantleir Styrevervskurs Plakettfest 

2023 Freidig 4H 
Dølen 4H 

  
 

4H-kontoret 

2024 Symra 4H   4H-kontoret 

2025    4H-kontoret 

2026    4H-kontoret 

2027    4H-kontoret 

2028    4H-kontoret 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sak 8: 
Vervemål og vervestrategi 2023-2024 
 
 
Vervemål og vervestrategi for 2023 og 2024 legges frem 
for årsmøtet. 
 
Se Vervemål og vervestrategi 2023 og 2024 under. 
 
Fylkesstyrets forslag til vedtak: 
Årsmøtet vedtar fylkesstyrets forslag til vervemål og 

vervestrategi 2023-2024.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sak 8: 
Vervemål og vervestrategi 2023 og 2024 
 
Vervemål 
4H Agder har som mål å øke medlemstallet i 2023 og å fokusere på å bevare 
medlemmer. Det er ønskelig at alle 4H-klubber øker med minst to medlemmer i 2023 
og minst to i 2024. 
 
I 2022 startet det opp en ny klubb og vi har noen klubber som har hatt en reduksjon i 
medlemstall de siste årene. 4H Agder ønsker derfor å fokusere på å pleie de 
klubbene vi har i 2023 fremfor å starte opp flere klubber. 

 

Dette bør DU gjøre: Dette bør KLUBBEN gjøre: Dette bør FYLKET gjøre: 

Fortell alle om 4H. 

 

Bruk 

profileringsartikler. 

 

Oppfordre de andre 

medlemmene til å bli 

med videre som 

alumn sammen med 

deg. 

 

Vær en aktiv 4H-er 

som drar på 

arrangement. 

 

Hjelp til i klubben din 

med å nå vervemålet.  

Bruk profileringsartikler 

 

Være mer synlig på 

sosial medier 

 

Verv ressurspersoner (foreldre, 

besteforeldre, tidligere 4H-ere 

og andre som er interesserte). 

Alle medlemmer teller.  

 

Ta vare på kløvermedlemmer og 

aspirantene.  

 

Vis frem klubben i lokalavisa, på 

stands og lokale åpne 

arrangement (Når dette blir 

aktuelt).  

Bruke sosiale medier mer 

aktivt. 

 

Lag liste med kontaktinfo til 

fylkets massemedier. 

 

Ha vervekonkurranser. 

 

Dele ut og selge klær med 

logoen til 4H Agder. 

 

Følg opp rekruttering hos 

klubbene og oppstart av 

klubber tettere, og bruke de 

erfaringene i videre arbeid. 

 

Reklamere for, og forbedre 

arrangementsmedlemsskap 

 

Lage forslag på 
undervisningsopplegg som 
klubbene kan bruke for å ha 
aktivitetsdag/time på skoler.  

 



 

 

Sak 9: 
Handlingsplan 2022-2024 
 
 
Handlingsplanen for 2022-2024 ble vedtatt på årsmøtet i 
2022. Det er revidert handlingsplan 2022-2024 som 
legges frem for årsmøtet. 
 
Se under for revidert handlingsplan 2022-2024. 
Endringer i tråd med ny handlingsplan for 4H Norge 
vedtatt på landsrådsmøtet 2022. 
 
Fylkesstyrets forslag til vedtak: 
Årsmøtet vedtar fylkesstyrets forslag til handlingsplan 

2022-2024.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sak 9: 
Handlingsplan 2022-2024  
 
Se revidert handlingsplan 2022-2024 under. 
 
Fylkesstyrets forslag til vedtak i årsmøtet: 
Årsmøtet godkjenner handlingsplan 2023-2024. 

 

 

Om handlingsplanen:  
Handlingsplanen er et arbeidsredskap for 4H Agder – både for 
fylkesstyret, klubbene og medlemmene. Handlingsplanen 2022-2024 er i 
tråd med 4H Norges handlingsplan og Strategi for 4H Norge 2018-2024, 
samt revidert handlingsplan vedtatt av landsmøte 2020, samt 4Hs 
verdier og formål.  
Handlingsplanen skal kunne gi inspirasjon og ideer, samtidig som det er 
forpliktende fordi den angir våre satsningsområdet for de neste to årene.  
 
Handlingsplanen revideres på neste årsmøte og evalueres i utgangen av 
perioden.  
 
4Hs formål 
4Hs formål er å utvikle en aktiv og samfunnsengasjert ungdom med 
ansvarsfølelse og respekt for natur og mennesker. 
 
4Hs motto 
Å lære ved å gjøre 
 
Mål  
Målsettingen til 4H uttrykkes gjennom 4H-løftet. «Vi lover å arbeide mot 
det mål å bli en ungdom med et klart hode, varmt hjerte, flinke hender og 
ei god helse»  
 
4Hs unike posisjon 
4H er unik ved at det er en medlemsstyrt barne- og 
ungdomsorganisasjon hvor medlemmene selv bestemmer hva de vil.  
 
 
 
 



 

 

Dette kan DU gjøre: Dette kan KLUBBEN gjøre: Dette kan FYLKET gjøre: 

STØRRE: 

Ta plaketten! 

 

Delta på arrangement i fylket, 

nasjonale og internasjonalt. 

 

Snakk om 4H med venner. 

STØRRE: 

Følg vervestrategien! 

STØRRE: 

Hjelp klubbene med verving. 

 

Ha ett godt arrangement i året 

for seniorer. 

 

Følge opp 4H Norges 

handlingsplan for større. 

SMARTERE: 

Kildesortér. 

 

Ta vare på og respekter 

hverandre.  

 

Kom som du er og by på deg 

selv. 

 

Gjør så godt du kan på 4H-

prosjektene og ha det gøy mens 

du holder på.  

SMARTERE: 

Bruk naturen. 

 

Send klubbstyret på 

styrevervskurs, årsmøtekurs og 

fylkesårsmøte. 

 

 

Samarbeid med andre klubber 

og organisasjoner.  

 

Spis sunt på klubbmøter.  

 

Bruk økonomiske og 

menneskelige ressurser.  

 

Søk penger. 

 

Styrk prosjektarbeidet og bruk 

prosjektplattformen og 

oppdragsbanken.  

 

Sørg for et velfungerende 

demokrati i klubben – at klubben 

drives av og for barn og unge.  

SMARTERE: 

Arranger styrevervskurs og kurs 

for klubbrådgivere 

 

Oppdater instrukser for 

gjennomføring av 

arrangementer. 

 

Sørg for tydelige og utfyllende 

oversikter over klubbenes 

rapporteringsoppgaver og frister. 

 

Send månedlig informasjon til 

medlemmer og styrene i 

klubbene. 

 

Stimuler til fysisk aktivitet på 

kurs og leir, og styrk volleyball 

som 4H-idretten. 

 

Arranger digital 

klubbrådgiverkveld 3-4 ganger i 

året.  

 

Følge opp om 4H Norges 

handlingsplan for smartere. 

SYNLIGERE: 

Bruke emneknagg #vier4h og 

#4hagder.  

 

Fortell om 4H! 

 

 

 

SYNLIGERE: 

Inviter ikke-medlemmer på 4H-

møter. 

 

Send en pressemelding til 4H 

Agder og lokalavisa når dere 

gjør noe gøy.  

 

Bruk sosiale medier aktivt. 

SYNLIGERE: 

Ha synlige styremedlemmer 

som er tydelige, tilgjengelig og 

enkle å snakke med.  

 

Følge opp om 4H Norges 

handlingsplan for synligere.  

 

Legg til rette for aktive 4H-

klubber og -gårder i fylket.  

 



 

 

Sak 10: 
Budsjett 2023 og 2024 
 
 
Budsjett for 2023 og 2024 legges frem for godkjenning. 
 
Se under for budsjett 2023 og 2024 
 
Fylkesstyrets forslag til vedtak: 
Årsmøtet godkjenner fylkesstyrets forslag til budsjett 

2023 og 2024.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 



 

 

Sak 11: 
Vedtekstendringer 
 
Vedtektene handler blant annet om hvilke regler fylket 
har, hvilke arbeidsoppgaver fylkesstyret har og hvordan 
årsmøtet skal være. 
 
Vedlegg: 
1. 4H Agder sine vedtekter 
 
Fylkesstyrets forslag til vedtak: 
Fylkesstyret foreslår at det ikke skal gjøres noen 

endringer i vedtektene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sak 12: 
Valg av revisor 
 
Valgkomiteen legger frem forslag til revisor. 
 
Valgkomiteens forslag til vedtak i årsmøtet: 

Verv Navn Periode  

Revisor  1 år (2023/2024) 

 
 
Årsmøtet vedtar valgkomiteens forslag til revisor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sak 13: 
Valg etter vedtektene 
 
Valgkomiteen legger frem sitt forslag til nytt fylkesstyre. 
 
Valgkomiteens forslag til vedtak i årsmøtet: 

Verv Navn Periode  

Leder Legges frem på 
årsmøtet 

Ny for 1 år (2023/-24) 

Styremedlem   

Styremedlem   

Styremedlem   

Styremedlem   

A3 representant   

1.vara   

2.vara   

3.vara   

Representant til landsmøtet 
i 4H Norge 

  

Vararepresentant til 
landsmøtet i 4H Norge 

  

 

Årsmøteordfører   

Årsmøteordfører, vara   

   

Valgkomité   

Valgkomité   

Valgkomité   

1.vara valgkomité   

2.vara valgkomité   

3.vara valgkomité   

 
 


