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Protokoll fra det 2. landsstyremøtet i 4H Norge i 2020 

 

 

 

Dato  26. april 2020 

Sted Nettmøte på Teams 

Tilstede 

 

 

 

 

 

 

Delegater med stemmerett 
 

1. Berit Fredriksen (4H Møre og Romsdal) 
2. Nina Granum Bredesen (4H Østfold)  
3. Mariann Hegg (4H Vestfold) 
4. Mari Aksdal Hermansen (4H Rogaland)  
5. Grete Nytrøen Kvavik (4H Nordland)  
6. Helge Nærum (4H Telemark)  
7. Hege Pynttari (4H Buskerud)  
8. Trine Haug (4H Trøndelag) 
9. Jan Helge Maurtvedt (4H Akershus og Oslo)  
10. Synnøve Bratvold (4H Oppland) 
11. Eirik Hortemo Vikøren (4H Sogn og Fjordane)  
12. Tom Ivar Olsen (4H Agder) 
13. Synne Røthe Sandal (4H Hordaland)  
14. Mari Bårdshaug (4H Hedmark) 
15. Mona Danielsen (4H Finnmark)  
16. Marianne Sunde (4H Troms) 
17. Ole Mathis Kruse (4H gård) 
18. Martha Knapp (N4HA)  
19. Siri Myhre (sentralstyret, leder) 
20. Helle Formo Hartz (sentralstyret)  
21. Raymond Kirknes (sentralstyret)  
22. Astrid Wehn (sentralstyret) 
23. Vilde Alida (sentralstyret) 
24. Torbjørn Joa (sentralstyret) 
25. Turi Elise Kaus (sentralstyret, ansattrepresentant)  

Observatører med tale- og forslagsrett 
A. Signe Lindbråten (generalsekretær) 
B. Thor Christian Grosås (varaordfører) 

 

Gjester uten tale- og forslagsrett 

C. Ann Evelyn Bergli (sekretariatet, HR-leder) 
D. Randi Versto Kaasa (påtroppende vikarierende generalsekretær) 
E. Beate Johansen (sekretariatet) 
F. Beate Patay (sekretariatet)  

 

Forfall Torgeir Timenes Bell (sentralstyret, nestleder)  

Martin Holmen (sentralstyret)  

Siri Heggebø (vara, sentralstyret)  

Møteleder  Siri Myhre 

Referent  Randi Versto Kaasa 
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Sak 01.02 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtektene § 7.9  

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. 

Vedtak: Innkallingen og saksliste godkjennes  

 
 

D
e
tte

  

s
a
k
s
d
o
k
u
m

e
n
te

t 

Sak 02.02 Konstituering 

Generalsekretær sitt forslag til vedtak:  

Forslag til protokollfører: Signe Lindbråten, generalsekretær 

Vedtak:  

Forslag til møteledere: Siri Myhre, leder i 4H Norge.  

Forslag til protokollfører: Randi Versto Kaasa, påtroppende vikarierende 

generalsekretær 

Forslag til protokollunderskrivere: representantene fra 4H Vestfold og 4H Akershus 

og Oslo.   
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Sak 03.02 Orientering fra sekretariatet  

Generalsekretær orientere landsstyret om hvordan koronasituasjonen har slått ut så 

langt for organisasjonen.  

 

Kulturministeren kom med ny melding 25.04 om at kulturarrangementer med over 

500 deltakere avlyses frem til 1. september. Landsstyret besluttet ved forrige 

landsstyremøte, 15. april, at alle fysiske arrangementer på fylkes-, nasjonalt og 

internasjonalt nivå frem til 1. september avlyses. Vi venter på retningslinjer fra 

myndighetene for hva vi gjør med mindre arrangementer i klubbene etter at dagens 

statlige retningslinjer går ut 15. juni.  

 

Generalsekretøren og Beate Johansen orienterte om:  

- Beredskap og tiltak 

- Økonomi 

- Medlemstall 

o 4H har jobbet med vervestrategi, synlighet og andre tiltak for å øke 

medlemstallet/ beholde medlemmer som kan se ut til å ha fungert. 

o korona ser ut til å påvirke betalingsviljen/ betalingsevnen.   

o 4H vil jobbe for å beholde medlemmer i korona-situasjonen gjennom 

plan for purring, verving og tett oppfølging av medlemmer. 

o Ønsker innspill.  

 

Elementer fra diskusjon:  

- Har hørt om andre som har redusert kontingenten for f.eks fotballaget, kan 

det være aktuelt for oss i disse tider som et tiltak for å få med oss 

medlemmer og alumner videre?  

- Nordland arrangerte vervekonkurranse i 2019, men fikk ikke informasjon om 

ververe fra medlemsregisteret. De opplever også utfordringer med å få 

oppdatert informasjon om medlemstall i fylket og klubbene. 

- Vi bør oppfordre medlemmer til å betale kontingenten og fullføre prosjektet, 

men vi må være bevisst på hvordan dette kommuniseres.  

- Kan det hjelpe å informere om hva kontingenten går til?   

M
u
n
tlig

 p
re

s
e

n
ta

s
jo

n
 



 

3 
 

- Landsstyret må backe hverandre når vi opplever å få kritikk. I arbeid med 

purring må vi klare å møte forskjellige holdninger fra både foreldre og barn. 

Likevel vi må være frempå og vise hva 4H kan by på. 

- Enighet om at sekretariatet utformer argumentliste for hvorfor kontingent 

betales i år. Listen distribueres via fylkene. 

- Forslag om vervekonkurranse der de som ikke mister medlemmer får 2000 kr 

til en pizzakveld.  

- Høstfestene er et høydepunkt. Det oppfordres til å planlegge høstfester for 

inntil 30 personer. Tenk kreativt - det skal ikke stå på økonomien denne 

gangen.  

 

Vedtak: Landsstyret tar saken til etterretning.   

 

Sak 04.02 Årsmelding på samisk 

Siri Myhre og Signe Lindbråten orienterte om saken. På landsmøtet 2018 ble det 

vedtatt at årsmeldingen fast skal skrives på samisk.  

 

Da saken ble vedtatt i 2018 hadde vi ikke sett på kostnad og effekt siden dette var et 

forslag som kom fra talerstolen. Vi kan oppnå intensjonen med vedtaket; å vise at vi 

er inkluderende og verdsetter det norske språkmangfoldet, på en mye mer effektiv og 

målrettet måte enn å bruke 120.000 NOK på årsmelding på nordsamisk.  

 

Elementer fra diskusjonen:  

- Bred enighet i at man skal vedta GS sin innstilling, og at saken overordnet 

handler om inkludering, solidaritet og politikk.  

- Vi bør også ha noe informasjon på nettsidene på samisk.  

- 4H skal være inkluderende for alle - hva kan vi gjøre for urbane 4Here?  

- Hva med utvekslinger Nord–Sør og vennskapsklubber på tvers? 

- Behov for profilering og vervemateriale på nordsamisk 

 

 
Vedtak: Landsstyret vedtar å ikke legge frem årsmelding for 4H Norge på 
nordsamisk til landsmøtet og heller produsere diverse vervemateriell på samisk. 
Dette skal være klart til landsmøtet.   
 
 

S
e
 s

a
k
s
d
o
k
u

m
e
n
t 

Sak 05.02  Orientering kommunikasjonsstrategi  

Styreleder og Helle orienterte om arbeidet med kommunikasjonsstrategien. Fordi det 

ikke ble et fysisk landsstyremøte utsettes endelig behandling av strategien til høstens 

landsstyremøte, men arbeidsgruppa ønsker tilbakemelding på strategien og 

vedleggene så langt. Innspill sendes til Helle på hefoha@hotmail.com 

 

Elementer fra diskusjonen: 

- Bred enighet om at 4H har behov for en kommunikasjonsstrategi. Enighet om 

at strategien skal være et aktivt dokument. 

- Jan helge fra Oslo og Akershus med forslag til vedtak. 

o Landsstyret ber om at nullpunktsmåling eller plan for å etablere 

nullpunktsmåling for måltallene i kommunikasjonsstrategien 

fremlegges sammen med strategien slik at vi får økt transparens og 

kan følge målbare resultater av kommunikasjonsarbeidet. 

o Som et ledd i å etablere et godt nullpunkt for 4H sitt 

kommunikasjonsarbeid utad skal 4H oppfordre LNU til å utarbeide og 
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gjennomføre en årlig kjennskaps-undersøkelse om sine 

medlemsorganisasjoner blant både foreldre og landets barn og unge. 

Dersom behov oppfordres 4H til å være med på et spleiselag for å få 

gjennomført en slik undersøkelse. 

- Trøndelag med flere innspill:  

o Kommunikasjonsstrategien må bli mer konkret. 

o Strategien må si noe om hvordan vi skal selge 4H.  

o Savner noe om landbruk og matproduksjon i komm.strategien. 

o Demokratiopplæringen som drives i 4H bør løftes frem.  

o 4H er variert og engasjerende - og for alle, uansett hvor du bor, 

uansett forutsetning. 

o Det bør komme tydelig frem hvordan vi skal kommunisere ut.  

- 4H må bli tydeligere på hvem 4H er og hvem 4H er for. Vi må tørre å definere 

oss. Hvem er 4H innenfor ulike landbruk, friluftsliv, mat?  

- Vurdere bruk at PR byrå. 
 
Generalsekretær sitt forslag til vedtak: Arbeidsgruppen tar med seg innspillene 

som kom i møtet og legger frem kommunikasjonsstrategi for landsstyret høsten 2020 

for endelig vedtak.  

 
Vedtak: Arbeidsgruppen tar med seg innspillene som kom i møtet og legger frem 
kommunikasjonsstrategi for landsstyret høsten 2020 for endelig vedtak.  
 
Landsstyret ber om at nullpunktsmåling eller plan for å etablere nullpunktsmåling for 
måltallene i kommunikasjonsstrategien fremlegges sammen med strategien. Denne 
undersøkelsen skal følges opp årlig og sees i sammenheng med den årlige 
medlemsundersøkelsen. 
 

Sak 06.02 Fylkesrunde 

Fylkene orienterte kort om status i sine fylker og de viktigste tingene som skjer 

fremover.  

 

Finnmark:  

- Rakk å ha storkurs før koronareglene ble for strenge.  

- Har startet prosjekt «Så et frø for fremtiden». Med aktivitetspakker og 

instruksjonsvideo.  

- Jobber med retningslinjer for arrangementer.  

Troms:  

- Planlagt fotokonkurranse ved «under åpen himmel» med hengekøye som 

premie.  

- Storkurs ønskes arrangert i sept (om mulig).  

- Skal kåre to vinnere av Drømmeplass.  

- Jobbes med å etablere to nye klubber og en 4H gård.   

Nordland:  

- Rydder opp etter avlysning av landsleiren. 

- Landsleireffekter til salgs.  

- Planlegger digitale aktiviteter under landsleiruka.  

- Avventer informasjon om landsmøtet blir i Bodø.  

Trøndelag:  

- Nattvolleyball planlagt i sept.  

- Digitale aktiviteter og kurs. 

- Oppfordre til å bli med på «Under åpen himmel»:  
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- Fokus på å betale kontingent.  

Møre og Romsdal: 

- Kahoot for fylket sine medlemmer, 

- Bildekonkurranse ifb. 4H-dagen.  

- Fylkesleir avlyst, men planlegger digital konkurranse. Arrangørene skal være 

vertskap i 2022.  

- Nattvolleyball utsatt til 2021.  

- Jakthelg til høsten.   

Sogn og Fjordane:  

- Storkurset flyttet til høsten. 

- Konkurranser ila sommeren.  

- Nattvolleyball vurderes i november.  

- Fylkesleir avlyst.  

Hordaland:  

- Planlegger distriktsmøter på nett.  

- Under åpen himmel med konkurranse.  

- Oppstart 4H gård.  

- Storkurs og fylkesleir er utsatt til neste år.  

- Junior og senior sprell til høsten (hvis mulig).  

- Snapchat to ganger i uken.  

- Har søkt midler til prosjektet «Friluftsliv skaper venner». 

Rogaland:  

- Arrangementer er avlyst og det blir vanskelig å gjennomføre i samme grad 

som planlagt til høsten.  

- Har ekstra kontakt med klubbene.  

- Klubbrådgiver-kveld på nett arrangert. 

- Jobber med å starte klubb på Karmøy.  

- Digital fylkesleir vurderes.  

Agder: 

- Kahoot på fylkesplan/klubbene. Hver klubb får 500 kr hver for å bruke på 

premier.  

- Konkurranse der klubbene lager promovideoer for å få flere medlemmer – 

premierer den beste.  

- Konkurranse om å komme med forslag til gode aktiviteter – premierer den 

beste.  

- Klubbrådgiverkveld sammen med lederne for klubbene.  

Telemark:  

- Arrangementer er avlyst. Høsten er hektisk. Storkurs og fylkesleir flyttet et år. 

- Aspirant og kløvermedlem-arrangement i nov/ des.  

- Spente på Dyrskun.  

- Dialog med klubbene og rådgivere. Opprettet fadderordning.   

Østfold:  

- Digital klubbrådgiver-møte 

- Strategi for sosiale medier 

- Vurderer å starte med trivselsagenter  

- Planlegger å arrangere volleyball i september (ev. flytte til okt/nov).  

Vestfold:  

- Under åpen himmel digitalt 

- Aspiranter får tilsendt pakke 

- Sommeraktiviteter innenfor rammene – jobber for å beholde prosjektmidler  

Buskerud:  

- Digital klubbrådgiversamling 
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Signert av:  

 

 

 

Mariann Hegg 

Leder 4H Vestfold 

 

 

Jan Helge Maurtvedt 

Leder 4H Akershus og Oslo 

- Fylkesleir avlyst 

- Vurderer storkurs/volleyball til høsten 

- Under åpen himmel 

Akershus og Oslo:  

- Storkurs med fotokonkurranse 

- Fylkesstyremøte digitalt 

- Mulig Kahoot 

- Klubblederkveld etc.  

Hedmark:  

- Fokus på å opprette kontakt med klubbene 

- Konkurranse ifb Under åpen himmel. Samle bilder og lage en film.  

- Gjennomføre regionsmøter der fylkesstyret er med. 

Oppland:  

- Flere ting flyttet til høsten 

- Konkurranse ifm 4H-dagen 

- Fokus på å følge opp klubbene 

- Fylkesstyremøte på Teams 

 

 

Vedtak: Landsstyret tar orienteringen til orientering.    
 

 Eventuelt  

- Ønsker mer informasjon om nasjonale og digitale klubbkvelder. Signe følger 

opp.   

- Utvalget av 4H effekter i nettbutikken er lavt. Svar fra generalsekretær: Det 

jobbes med å få ned antall varer i butikken. Vi har et ønske om at produktene 

vi har skal være bra. Det vil komme flere produkter. Det vurderes å sette ut 

det tekniske rundt nettbutikken til Speidersport. Ønsker innspill om hva som 

bør inn i butikken, særlig fra ungdommene.  

 

 
Vedtak: generalsekretær tar med seg innspillene.   
 
  

 


