Hilsen fra fylket
Informasjonsskriv som sendes elektronisk til alle klubbrådgivere, klubbstyrer,
Fylkesstyret, 4H-gårder og ansatte.
SEPTEMBER 2020

FRILUFTSLIVETS UKE
OM: ny ansatt, din 4H-klubb,
friluftslivets uke, vertsklubber,
regionmøter, medlems- og
klubbkontigent, høstfest, smittevern
Covid-19, registrering av prosjekt og
viktige datoer.

NY ANSATT

Vi oppfordrer medlemmer til å lage minst
en middag ute i løpet av friluftslivets uke.
Klubbene oppfordres til å ta en tur ut i
naturen i nærmiljøet.

VERTSKLUBBER
Vi har fått ny ansatt! Trine Walleraunet
startet opp i sin nye stilling allerede i
månedsskiftet august/september. Hun har
4H-bakgrunn fra Trøndelag, og bor nå i
Malvik kommune. For tiden sitter hun på
hjemmekontor, men planen er å få
opprettet ett kontorsted i
Trondheimsregionen i løpet av høsten.

DIN 4H-KLUBB
Vi ønsker å bli bedre kjent med dere og
deres 4H-klubber. Send oss gjerne en mail
der dere forteller om dere selv, hva dere
liker å drive med, og kanskje dere har gjort
noe gøy i sommer, eller planlegger noe
spennende i løpet av høsten? Vi ønsker å
presentere dere, deres klubb og/eller det
dere driver med i sosiale media. Send oss
gjerne noen bilder og litt tekst da vel!

4H Trøndelag
Skolegata 22
7713 Steinkjer

4htrondelag@4h.no
Trine.walleraunet@4h.no
Hilde.klavestad@4h.no
Johan.eggen@4h.no

Gjennom året har 4H Trøndelag mange
små og store arrangementer. På noen av
disse har vi allerede god erfaring med å ha
dere som vertsklubber. (F.eks
regionmøtene og fylkesleirer). Nå ønsker
vi å prøve ut vertsklubber på flere
arrangement, bl.a. styrevervskurs og
STORkurs Har din klubb lyst til å være
vertsklubb, ta kontakt med Trine for mer
informasjon.

SMITTEVERN COVID-19
1. september kom det oppdaterte
retningslinjer for å hindre spredning av
koronasmitte på 4H-arrangement.
Retningslinjene er gjeldende f.o.m. 28.
august. Retningslinjene finner du på våre
nettsider.

T: 40074487
H: 91184906
J: 91122711

www.4h.no/trondelag
#vier4h

REGIONMØTER
I uke 39 og 40 (mandag-torsdag)
planlegger vi å gjennomføre regionmøter.
Møtene vil bli avholdt på ettermiddag/kveld
og varer ca 2-3timer.
I høst ønsker vi veldig gjerne å møtes
fysisk, og ønsker oss vertsklubber i
følgende områder: Namdal, Innherred,
Stjørdal, Trondheim, Fosen og Oppdal og
omegn. Har din klubb lyst til å være
vertsklubb, så si ifra til Trine innen
10.september. Egen invitasjon og
påmelding kommer!
Selv om vi ønsker å møte dere fysisk har
vi respekt for den pandemien som nå
foregår i verden. Vi følger utviklingen
nøye, og har muligheter for å gjennomføre
ett digitalt møte dersom vi ser at dette blir
nødvendig.

MEDLEMS-OG
KLUBBKONTINGENT
Medlemmer som ikke har betalt
medlemskontingenten sin er nå utmeldt av
4H, men vi tror at noen av disse fremdeles
er aktive medlemmer. hjelp oss gjerne
med å følge opp disse ungdommene. Dere
finner de på «ikke medlem» i
medlemsregisteret.
Fristen for å betale årets klubbkontingent
var 12.07.20, men det er fremdeles mange
klubber som ikke har betalt. Denne er
høyere enn den har vært tidligere.
Økningen fra kroner 700,- til kroner 2000,ble vedtatt av landsmøtet 2018 og
økningen skulle skje i år. Dette skyldes
innføringen av den digitale
prosjektplattformen og at denne er gratis
for dere å bruke, i motsetning til
prosjektheftene som dere tidligere har
betalt for. Vi setter pris på om alle sjekker
om dette gjelder sin klubb eller ikke.

REGISTRERING AV
PROSJEKT
Husk at alle prosjekt MÅ registreres, hvis
ikke vil høstfestlista deres bli feil. Digitale
prosjekter sendes til klubbrådgiver, og
videre godkjennes av rådgiver.
Prosjektheftene må registreres manuelt
slik dere har gjort før.

HØSTFEST
Det er snart tid for høstfester! Husk at dere
må melde inn datoer for høstfester til oss,
Ta kontakt med Johan.
HUSK å bestille merker i god tid før
høstfesten. Pga postgangen anbefaler vi å
bestille 3 uker før gjennomføring av
høstfesten. Merker og vurderingsskjema
kan bestilles i nettbutikken. Brukernavn og
passord er deres eget klubbnummer med
ett ett-tall foran.
På 4H sine nettsider finner dere også tips
om gjennomføring på smittevennlig vis.
Her er det bare å være kreativ. Hva med å
holde høstfesten utendørs, eller digitalt?
Kanskje man ikke skal invitere hele bygda
i år, men heller gjøre ekstra stas på
medlemmene? Er dere en stor klubb,
kanskje kan man dele opp høstfesten? Del
gjerne deres gode ideer med oss, så deler
vi videre i sosiale medier!

VIKTIGE DATOER
5.-13.sept Friluftslivets uke
18.-20.sept Landsmøte 4H Norge
2.-4. okt N4HAs superhelg, Bodø
3.okt Ekstraordinært årsmøte N4HA
1.des Frist rapportering av frifondsmidler
3.des Frivillighetens dag

