Til Landsstyrets medlemmer:
Fylkesledere
Sentralstyret
N4HA sin representant
4H-gård Norge sin representant
Ordfører
Kopi til vara, revisor og ansatte

Oslo, 18. mars 2020

Innkalling til ekstraordinært landsstyremøte i 4H, nr 1. 2020
Ekstraordinært landsstyremøte
Tidspunkt:
Sted:

Onsdag 15.april kl 19 til 21:30
Nettmøte på Teams – se egen kalenderinvitasjon

Det kalles med dette inn til ekstraordinært landsstyremøte henhold til 4H sine vedtekter §7.
«Sentralstyret har ansvar for å sende ut program, innkalling og saksliste. Innkalling skal sendes ut fire
(4) uker før møtedato. Sakspapirer skal sendes ut senest to (2) uker før møtedato. Dette gjelder også
hvis en eller flere landsstyremedlemmer ønsker å fremme saker til landsstyremøtet.»

Bakgrunn for møtet
Sentralstyret ønsker at landsstyret er involvert i beslutningen om aktiviteten gjennom
sommeren med tanke på koronasituasjonen.
Sentralstyret har besluttet at avgjørelsen om å avlyse alle arrangementer gjelder ut mai
2020. Fylkene oppfordres til å ha årsmøter og fylkesstyremøter som planlagt, men da over
nett.
Styret ser heller ikke for seg at det blir noen arrangementer gjennom sommeren. Det er
tydelige signaler på at dette vil være en langvarig situasjon, og mange andre organisasjoner
avlyser sine arrangementer lengre frem i tid.
Men styret ønsker å se myndighetenes oppdaterte retningslinjer når den første perioden med
restriktive tiltak er over, og få tilbakemelding fra 4H-fylkene og deres arrangører før det fattes
endelig vedtak om eventuelle avlysninger av sommeraktivitetene.
Fylkeslederne oppfordres til å kontakte komiteer/arrangører for leirene i sommer og høre hva
de tenker om gjennomføringen av årets aktiviteter. Det bør gjøres en enkel SWOT-analyse
av gjennomføring av arrangementet og se på alternativer til å ha leir denne sommeren
(alternative aktiviteter, utsettelse osv). Fylket bør også kartlegge hva en avlysning vil ha for
økonomiske konsekvenser for arrangør/fylket/enkeltpersoner.

Saksliste 1. ekstraordinære LS-møte i 2020
Det vil ikke sendes ut sakspapirer utover denne innkallingen. Grunnlaget for behandlingen i
møtet vil være denne innkallingen og muntlige orienteringer.

1. Godkjenning av innkalling
Generalsekretærs forslag til vedtak: innkalling ble sendt 18. mars og er derfor
innenfor fristen på 4 uker, landsstyret godkjenner innkallingen.

2. Godkjenning av saksliste
Generalsekretærs forslag til vedtak: den foreslåtte sakslisten godkjennes.

3. Arrangementer i sommer
Det gis muntlig orientering om status i 4H med tanke på korona og hva
myndighetenes gjeldende og oppdaterte råd er. Fylkene bes komme med sine tanker
om gjennomføringen av årets sommeraktiviteter, herunder Landsleir og landsmøte.
Generalsekretærs forslag til vedtak: vedtak kommer i møtet

4. Eventuelt

Landsstyremøtet 26. april blir gjennomført som planlagt, men på nett (Teams). Se egen
innkalling.

Med vennlig hilsen

Siri Myhre
Styreleder

Signe Lindbråten
Generalsekretær

