
 

Sendes til:  
Medlemmer av Norske 4H-alumner 
 
Kopi til: 
4H Norge v/generalsekretær Randi Versto Kaasa 
Landsstyret v/styreleder Siri Myhre 

 
Lillehammer, 12. juni 2020 

 

Innkalling til årsmøte i Norske 4H-alumner 11. juli 2020 
 
Til: Alle 4H-alumner 
Tidspunkt: 11.07.20 kl. 12:00 
Sted: Microsoft Teams 
 
Vi ønsker alle alumner velkommen til Norske 4H-alumners digitale årsmøte 2020! 
Årsmøtet er Norske 4H-alumner sitt høyeste organ, og avholdes hvert år i tilknytning 
til landsleir og nordisk leir. På grunn av Covid-19 vil årets årsmøte bli holdt digitalt. På 
årsmøtet har alle alumner møte-, tale- og forslagsrett. 
 
Årsmøtet gjennomføres på Microsoft Teams, lørdag 11. juli klokken 12. Vi ber alle om 
å koble seg på 15 min før slik at alle får sjekket at teknologien fungerer. 
 
Årsmøtepapirene blir sendt ut på mail. Papirene er også å finne på www.4h.no.  
 
Vi gleder oss til å se dere! 
 
 
Med vennlig hilsen, 
Styret i Norske 4H-alumner 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

http://www.4h.no/
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Årsmøtepapirer 

Norske 4H-alumners årsmøte 2020 

 

Styret i Norske 4H-alumner for perioden 2019/2020: Foran fra venstre: Silje-Merethe Wold 

(styremedlem), Thea Tennefoss Hovda (sekretær), Rut Sandnes Vold (vara), Martha Knapp 

(redaktør/PR-ansvarlig). Bak fra venstre: Jonas Øisund (kasserer), Jørgen Vaaden (leder), Trond 

Sandstad Sletvold (styremedlem), Kim Nessa (nestleder). 
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Åpning ved leder Jørgen Vaaden 

Sak 01 Konstituering 
 
Sak 01.1 Godkjenning og opptelling av stemmeberettigede delegater 

 
Styrets forslag til vedtak: 
Årsmøtet godkjenner antall stemmeberettigede årsmøterepresentanter. 

 
Sak 01.2 Valg av ordstyrer 
 

Styrets forslag til vedtak: 
Eirik Førde velges som ordstyrer for årsmøtet. 

 
Sak 01.3 Valg av to referenter 
 

Styrets forslag til vedtak: 
Jan Helge Maurtvedt og Anne Mina Maurtved velges som referenter for 
årsmøtet. 

 
Sak 01.4 Godkjenning av innkalling 
 

Styrets forslag til vedtak: 
Årsmøtet godkjenner innkallingen. 

 
 
Sak 01.5 Godkjenning av forretningsorden 

 
Vedlegg 1 
 
Styrets forslag til vedtak: 
Årsmøtet godkjenner styrets forslag til forretningsorden. 

 
Sak 01.6 Godkjenning av saksliste 
 
 Styrets forslag til vedtak: 
 Årsmøtet godkjenner sakslisten. 
 

Sak 02 Årsmelding 2019/2020 

 Vedlegg 2 
 
Styrets forslag til vedtak: 
Årsmøtet godkjenner årsmeldingen til Norske 4H-alumner for perioden 
2019/2020. 
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Sak 03 Revidert regnskap 2019/2020 

 Vedlegg 3 
 

Styrets forslag til vedtak: 
Årsmøtet godkjenner det reviderte regnskapet til Norske 4H-alumner for 
perioden 2019/2020 

 

Sak 04 Årsplan 2019/2020 

 
Styrets forslag til vedtak: 
Årsmøtet godkjenner Norske 4H-alumners årsplan for 2018/2019. 
 

Sak 05 Budsjett for Norske 4H-alumner 2020/2021 og 2021/2022 

 Vedlegg 3 
 

Forslag til vedtak: 
Årsmøtet godkjenner budsjettet til Norske 4H-alumner for perioden 2020/2021 
og 2021/2022. 
 

Sak 06 Valg 

 
Ifølge N4HAs vedtekter er samtlige verv på valg hvert år. 
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Valgkomitéen 2019/2020 har bestått av: 
Aina Nordgulen 
Håkon Munkejord 
Syvert Furholt 
 
Valgkomiteens innstilling 2020: 

 
 

Avslutning ved leder Jørgen Vaaden 
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Vedlegg til årsmøtepapirene 

VEDLEGG 1: Forretningsorden  
 
Forretningsorden 
Styret i Norske 4H-alumner sitt forslag til forretningsorden under årsmøtet 2018: 
 
Sammensetning tale-, forslags- og stemmerett. 
Alle 4H-alumner har tale og forslagsrett. 4H-alumnklubbene har 1 stemme pr. 
påbegynte 25. 4H-alumnmedlem i fylket, med maksimalt 5 stemmer pr. 4H-
alumnklubb. Det skal være avklart hvem som har stemmerett før møtet starter. 
 
Taletid, replikker m.m. 
Avgrensinger i taletid kan innføres av årsmøtet etter forslag fra ordstyrer eller 
årsmøterepresentanter. Ordstyrer kan gjøre unntak fra avgrenset taletid. Til hvert 
innlegg kan det gis maksimalt 2 replikker og 1 svarreplikk. Den som ønsker ordet, 
melder seg ved å skrive i chatten, for eksempel: «Innlegg Jørgen» eller «Kommentar 
Silje». Innlegg til dagsorden, forretningsorden og voteringsorden skal slippes til 
utenom talerlista. Ordstyrer eller årsmøterepresentanter kan foreslå å stette strek når 
de mener en sak er ferdig drøftet. Etter strek er satt, kan ingen nye innlegg fremmes i 
saken. 
 
Behandling av saker 
Alle forslag til endringer, tilføyelser eller strykninger skal fremmes skriftlig. 
 
Regler for avstemming 

• Dersom ikke annet blir bestemt, blir saker avgjort med alminnelig flertall 
(flertall av de avgitte stemmene). 

• Vedtektsendring krever at minst 2/3 av årsmøterepresentantene stemmer for 
forslaget.  

• Blanke stemmer regnes som gyldige stemmer. 

• Det skal være skriftlig valg på leder. Andre personvalg kan avgjøres ved 
akklamasjon, dersom det ikke er motkandidater. Skriftlig votering skal 
gjennomføres dersom minst én representant krever det, og/eller dersom det er 
forslag om mer enn én kandidat. 

• Får to forslag eller to kandidater likt antall stemmer, skal det gjennomføres ny 
avstemning. 

• Alle med stemmerett skal levere stemmeskilt til ordstyrer dersom de forlater 
årsmøtestedet. 

• Ordstyrer kan fremme forslag til unntak i forretningsorden og dagsorden. 
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VEDLEGG 2: Årsmelding Norske 4H-alumner 2019/2020 

Årsmelding for Norske 4H-alumner 2019/2020 

Årsmøtet 2019 

Årsmøtet ble gjennomført søndag 21. juli i Østermarie Hallen i Bornholm under nordisk leir. 

På grunn av medlemstall fra 1.mai var det 34 stemmeberettigede delegater, dette er en 

nedgang på 16 fra 2018. Årsmøtet behandlet ni saker. 

Tillitsvalgte 2019/2020 

Styret har denne perioden bestått av: 

Leder: Jørgen Vaaden (VIGGA) 

Nestleder: Kim Nessa (RAA) 

Kasserer: Jonas Øisund (AK Jurtappen) 

Sekretær: Thea Tennefoss Hovda (OPAL) 

Redaktør/PR-ansvarlig: Martha Knapp (OPAL)  

Styremedlem: Silje-Merethe Wold (FHALIØST) 

Styremedlem: Trond Sandstad Sletvold (STÆA) 

Vara: Rut Sandnes Vold (SOFA) 

 

Gjennom styreperioden ble det avholdt tre ordinære styremøter, ett digitalt styremøte og 

to Messenger-møter. Møtene har funnet sted i Trondheim, Beitostølen og Eina. Det fjerde 

styremøtet skulle vært i Tromsø, men på grunn av Covid-19 ble det digitalt. Totalt har det 

blitt behandlet 56 saker under styremøtene. Styret var kun fulltallige på første styremøte.  

Denne perioden har vi fokusert på synliggjøring gjennom sosiale medier, samarbeid med 

alumnklubbene, videreutvikle ressursbanken og å få ut Office-pakka til klubbene. 

Alumnklubbene i Norge 

Utviklingen i medlemstallene vil bli presentert på årsmøtet.  

Handlingsplan 2018-2020 

Handlingsplanen er laget med utgangspunkt i vedtektene til Norske 4H-alumner (N4HA).  

Satsningsområder i perioden har vært strukturert etter tre hovedområder:   

❖ Kompetanseutvikling   

❖ Regionsamarbeid   

❖ Ressursbank   

I styreperioden 2019-2020 har vi oppnådd følgende:  
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❖ Fortsatt arbeidet med å inspirere alumnklubbene og å legge til rette for god 

kommunikasjon mellom dem.  

❖ Synliggjort 4H og 4H-alumner både eksternt og internt i organisasjonen.    

❖ Arbeidet for å øke interessen for frivillig arbeid i 4H.    

❖ Deltatt på leir og andre arrangement i regi av 4H, og arbeidet for å 

skape engasjement i organisasjonen.     

❖ Vært forbilder for yngre 4H-medlemmer.    

❖ Brukt sosiale medier aktivt for å sikre god informasjonsflyt til alumnene.   

❖ 6 av 8 planla å dra på landsleir i Bodø. 

❖ Vi har produsert leirvideoer som skal publiseres uka det skulle vært leir for å beholde 

leirfølelsen, i samarbeid med 4H Nordland. 

❖ Jobbet for å øke deltagelse og engasjement rundt arrangementer 

❖ Promotert IFYE-aktiviteter. 

❖ Påbegynt arbeidet med felles årsplan, og lagd en klar plan slik at dette blir 

gjennomført neste styreperiode. 

❖ Kommet godt i gang med ressursbanken. 

❖ Appen «Lekebanken» er fortsatt operativ og fungerer som den skal, men ansvaret er 

overført til 4H Norge slik at de kan videreutvikle den. 

 

Arrangementer  

Leir 

Nordisk leir i Østermarie på Bornholm i Danmark anses som en suksess. Rundt 170 alumner 

deltok enten som deltagere eller ledere, og samtlige 19 klubber var representert med minst 

én. Årsmøtet ble avholdt, etterfulgt av leker for alumner og siste års seniorer. 

Aktivitetshelg 

N4Has aktivitetshelg er resultatet av ideen om alumnstorkurs, som en erstatning for 

høstkurs. FHALIØST tok på seg å arrangere, så 22. – 24. november møttes 18 stk på Kalnes 

vgs i Østfold. Helga besto av god mat, brettspill, Blime-dansen, EVA-overraskelse, god 

stemning og latter ut i de sene nattetimer. Tross lavere deltagertall en vi hadde håpet ble vi 

veldig fornøyde med helga. 

 

N4HAs StyreBOOST! og NIFYEAs Ut- og hjemreisekurs  

6. – 8. mars arrangerte vi StyreBOOST! på Birkebeineren Hotel & Apartments. Som tidligere 

år, ble arrangementet avholdt sammen med NIFYEAs Ut- og hjemreisekurs. Det var totalt 18 

deltakere, med hhv. 9 stk på hver. På StyreBOOST! var det utenom styret/valgkomiteen hele 
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fem deltakere, men vi tror de fem hadde en fin helg allikevel.  Vi hadde bolker med 

erfaringsutveksling, sosiale medier og ressursbanken, i tillegg til IFYE-foredrag og masse lek 

og moro. Til tross for at det ble så få deltagere, føler vi allikevel at de som var der fikk en 

BOOST som de kan ta med seg tilbake til styrene. Vi håper selvfølgelig på flere deltagere 

neste år, men vi som var der koste oss veldig selv om vi var få. Det ble et intimt kurs, men 

det trenger ikke være noe galt i det? 

Alumnytt  

På årsmøtet ble det vedtatt å kutte ut papirutgaven av Alumnytt, og kun produsere digitalt. 

Det ble i tillegg vedtatt å slå sammen det tidligere infoskrivet med Alumnytt, og kjøre fire 

utgaver i løpet av styreperioden. Vi forsøkte et nytt format på første utgave, men etter 

blandede tilbakemeldinger gikk vi tilbake til det gamle på resterende utgaver. Fjerne og siste 

Alumnytt blir publisert 15. juni 2020. Vi vil takke for alle saker dere bidrar med til bladet, som 

skaper stor glede blant leserne. 

Sosiale medier og nettsider 

I styreåret 2019/2020 har vi hatt en konkret plan for hvordan vi ønsker å bruke de ulike 

sosiale mediene. Dette har ført til økt aktivitet på samtlige plattformer. 

Vi hadde konkrete mål vi jobbet opp mot i løpet av året: 

• Få 2000 likes på Facebook-siden vår (vs. 1411 likes per 31.08.19). 

• Få 550 følgere på Instagram-profilen vår (vs. 417 per 31.08.19).  

• Det skal være aktivitet på Snapchat hver gang noen i N4HA-styret deltar på et 

arrangement i 4H-regi.  

 

Nøyaktig status på målene bli fremlagt på årsmøtet, men vi ligger veldig godt an.  

Vi har gjennomført én runde med Snaponsdag på høsten, deretter endret fra Snaponsdag til 

Snapuke på nyåret. Det går ut på at en person har Snapchatkontoen en hel uke, og med et 

spesifikt tema. Snappen vil bli sjekket sporadisk hele uka, og én av dagene blir det hele 

dagen, slik som snaponsdag var før. Dette blir ikke nødvendigvis en onsdag, men en dag 

som passer den som har snapuka. Dette for å bli enda bedre kjent med styremedlemmene 

bak vervene, og for at det skal være lettere å gjennomføre. Vi har gjennomført én runde med 

Snapuke på våren, i tillegg til at valgkomiteen fikk en uke. Vi har fått gode tilbakemeldinger 

på endringen, og det har som antatt vært lettere å gjennomføre. 

På Instagram har vi startet et nytt konsept: «Møt en alumn!». Det har gått ut på å hver 

mandag publisere video av en alumn som svarer på fem spørsmål. Siden oppstarten i uke 39 

har vi hatt 40 alumner (per 12. juni 2020), det vil si minst én i uka. Her har vi fått mange gode 
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tilbakemeldinger, og håper å kunne fortsette med dette. Vi vil takke alle de alumnene som 

har deltatt, og oppfordrer flere til å bli med.  

På grunn av 4H Norges nye nettsider, som vi skal bli en del av, nedprioriterte vi å fikse den 

gamle. Arbeidet med å få alt over på de nye sidene er satt litt på vent, men vi er på saken. 

Siden vi også skal slå sammen nettbutikken vår, og vi uansett har ny logo, har vi jobbet for å 

tømme lageret vårt. Med andre ord: Premier til alle! 

Informasjonsflyten har gått hovedsakelig gjennom Facebook, supplert på Instagram og 

Facebook.  

Fadderklubber 

Styret endret «kontaktklubber» til fadderklubber, så hver klubb har hatt en N4HA-fadder. Alle 

i styret har hatt to eller tre fadderklubber som de har hatt ansvar for å følge opp og gjerne 

besøke. Vi har fått gode tilbakemeldinger på dette, selv om innsatsen har vært variabel. 

Representasjon  

Styret i Norske 4H-alumner prøver hvert år å reise ut for å synliggjøre styret, noe vi også har 

gjort i år. Vi har i år vært representert på 19 forskjellige arrangementer. Under ser dere en 

oversikt over hvem som har vært hvor. 



11 

 

Samarbeid med 4H Norge  

Styret i Norske 4H-alumner har i styreperioden hatt en god kommunikasjonslinje med 4H 

Norge. Vi har vært representert på xx landsstyremøter. Styret i Norske 4H-alumner ønsker å 

takke landsstyret for det gode samarbeidet, og håper å opprettholde dette i fremtiden. 

 

Avslutningsvis ønsker vi også å takke alle som har bidratt til arbeidet i Norske 4H-alumner i 

løpet av året. 

 

Tusen takk for oss! 

Lillehammer, 12. juni 2020 

Martha Knapp 
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VEDLEGG 3: Revidert regnskap 2019/2020 og Budsjett for Norske 

4H-alumner 2020/2021 og 2021/2022 
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