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LANDBRUKS- OG 

MATMINISTEREN 

1.oktober åpnet 
Landbruks- og 
matministeren 
Olaug Bollestad 
offisielt 
Landbruksdirektorat
ets lokaler på 
Steinkjer.  

4H Trøndelag ble i den forbindelse invitert 
til å stå på en liten stand, og fikk også 
muligheten til å mingle sammen med 
ministeren. 

Fylkesstyreleder Trine Haug og 4H-
medlem Rasmus Hojem tok jobben som 
våre representanter. De var heldige og fikk 
noen ord med Bollestad. Hun påpekte for 
dem at 4H er en meget viktig organisasjon, 
og er viktig for bygdenorge. 

 

HØSTFESTER 
Høstfestene har allerede kommet i gang 
rundt omkring i fylket vårt. Noen av dere 
klubbene har, eller vil i løpet av de 
nærmeste dagene bli kontaktet av en 

ansatt eller fylkesstyrerepresentant i 
forbindelse med klubb-besøk. Vi beklager 
at vi ikke rekker over alle i høst. Ble det 
ikke dere denne gangen, er det kanskje 

dere neste gang 😊  
 

SUPPORT DIGITALE 
PROSJEKT 

Trenger dere hjelp, råd eller tips på 
digitale prosjekter for å komme i mål før 
høstfesten? Ikke nøl med å ta kontakt. 
Trine hjelper dere på support! 
 

ÅRSMØTE 

Frist for å gjennomføre årsmøter og 
rapportere er 1.desember! Sjekk ut 
nettsiden for å få tips til gjennomføring. Vi 
oppfordrer også alle klubbene til å 
nedsette en valgkomité som skal jobbe 
opp mot neste års årsmøte og valg av nytt 
styre. 
 

NETTSIDEN 

Vi har begynt arbeidet med å oppdatere 
nettsiden vår. Sjekk ut de nyeste 
nyhetsartiklene her: 
https://4h.no/trondelag/aktuelt/  
 
Vi har også lagt inn litt mer på infosiden, 
her finner du bl.a. årsplan 4H Trøndelag 
2021, og «maler» hvor du nå kan finne en 
eksempelårsplan for en klubb og ett 
samtykkeskjema for fotografering i 
klubbsammenheng. 
https://4h.no/trondelag/info/  
 
Si ifra om det er noe du savner! 

OM: Landbruks- og 

matministeren, høstfester, support 

digitale prosjekt, årsmøte, nettsiden, 

politiattest, frifond, konkurranse og 

viktige datoer. 
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POLITIATTEST 
4H ønsker å være en trygg arena for sine 
medlemmer og frivillige. Alle nye i ¤H 
Norge; 4H-gårdene, klubbrådgivere, 
ansatte og andre støttespillere som jevnlig 
har kontakt med medlemmene MÅ derfor 
levere en politiattest. 

Disse vervene har også krav om 
politiattest: 
- medlemmer over 15år som skal være 
aspirantledere over tid 

-Prosjektveiledere/hjelpere over 15år som 
deltar jevnlig på samlinger med de samme 
medlemmene 

-Medlemmer av 
leirkomiteer/arrangementskomiteer 

-Tillitsvalgte på fylkesnivå 

-Ansatte og frivillige medhjelpere 

Om dere etter årsmøtet har ny rådgiver A 
som trenger en politiattest, ta kontakt 
med oss så ordner vi en bekreftelse på 
formål til søknaden. Andre rådgivere og 
frivillige i klubben kan få bekreftelse på 
formål av rådgiver A.  

Les mer om politiattest her 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRIFOND 
Frifondmidler ble utbetalt desember 2019 
til klubber som var kvalifisert til å motta 
støtte.  

Er dere usikre på hva som ble utbetalt, 
finnes dette under Årsregnskap og årsplan 
for 2020, Frifond mottatt. Frist for 
rapportering av brukte midler er 1 
desember. Har dere ennå ikke brukt opp 
årets midler, haster det nå med å gjøre 
det. Den delen av midler som ikke er brukt 
opp, vil bli fakturert i desember for 
tilbakebetaling. Midlene brukes til lokale 
aktiviteter i klubben. 

Les mer om Frifond her 
https://4h.no/ressurssider/frifond/ 

 

KONKURRANSE 

Fylkesstyret har bestemt at vi skal trykke 
opp nye gensere og t-skjorter i Trøndelag 
og dere inviteres herved til å delta i 
konkurransen om å dekorere ryggen! 

Hvilken dekor skal pryde  
ryggene våre fra 2021? 

 

Bidragene kan sendes  
på mail til  
4htrondelag@4h.no,  
skriv «konkurranse» i emnefeltet. 

 
 

 

 

 

 

 

 

VIKTIGE DATOER 

1.des Frist rapportering av 

frifondsmidler 

3.des Frivillighetens dag 
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