
 

 

 

 

 

Protokoll fra det 6. sentralstyremøte i 4H Norge 

2020 
Dato:  28. mai 2020 

Sted:  Teams 

Tilstede:  Siri Myhre  

Torgeir Timenes Bell 

Martin Holmen  

Turi Elise Kaus (ansattrepresentant) 

 

Simen Saxebøl (ordfører) 

Thor Christian Grosås (varaordfører) 

Ole Mathis Kruse (observatør, 4H-gård Norge) 

 

Signe Lindbråten (generalsekretær)  

Randi Versto Kaasa (vikarierende generalsekretær) 

Ann Evelyn Bjerkli (HR-leder) 

Gustav Gunnerud (gjest, valgkomiteen) 

  
Fraværende:  Torbjørn Joa  

Vilde-Alida Nilsen 

 

Helle Formo Hartz  

Raymon Kirknes (1. vara)  

Siri Lunde Heggebø (2. vara)  

Astrid Wehn (3. vara)  

Jørgen Vaaden (N4HA) 

  
Møteleder:  Siri Myhre 

Referent:  Randi Versto Kaasa  

 

Faste saker 

Sak 01.06 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

Vedtak: Innkallinga og sakslista godkjennes.  
 

Sak 02.06 Godkjenning av protokoll fra det 5. sentralstyremøtet i 2020 

 

Kommentar: protokollen fra det 5. sentralstyremøtet er på riktig detaljnivå. 

 

Vedtak: Protokollen fra det 5. sentralstyremøtet godkjennes.   



 

Sak 03.06 Styrets kalender  

- Dato for Landsmøtet med nye frister er kunngjort 

o Landsmøtet blir 18. til 20. september  

o Vi utsetter ikke innsendingsfrist for vedtektsendringer da denne var før 

Korona, 5. mars.  

o Fristen for innsending av saker er endret til 16. juli. Meld ifra/send inn 

saker så snart som mulig pga. ferieavvikling.  

o Sakspapirer sendes ut senest 7. august.  

- Det er behov for et styremøte 11. juni for å ta opp rammebudsjett og en sak fra 

4H gård. 

- Forslag om sentralstyremøte onsdag 5. august for gjennomgang av Landsmøte-

saker. 

 

Generalsekretær sitt forslag til vedtak: Styrets kalender oppdateres med eventuelle 

endringene som kom i møtet.   

Vedtak: Styrets kalender ble oppdatert med endringer.   

 

Sak 04.06 Fylkesrunden  

Ingen saker  

 

Vedtak: (ingen vedtak) 

 

Sak 05.06 Økonomi status 2020 

 

Saken utgikk 

Sak 06.06 Muntlig orienteringer fra sekretariatet 

Generalsekretær orienterte fra arbeidet i sekretariatet.  

 

• Vikarierende Generalsekretær, Randi, startet 25. mai. 

• Det viktigste sekretariatet jobber med nå er å få inn medlemmer. Tiltakene som 

er satt i gang fungerer, men korona påvirker medlemstallet.  

• Sekretariatet skriver søknad og rapport til Landbruksdepartementet med frist 1. 

juni.  

• Klubber oppfordres til å gjenåpne for fysiske arrangementer på klubbnivå.  

 

Vedtak: Styret tar saken til orientering.    

 

 

Løpende saker 

Sak 22.06  Revidert budsjett for 2020 

Forslag til revidert budsjett for 2020 ble presentert.   

Det reviderte budsjettet estimerer et underskudd på kr 2.425.324,-. Underskuddet øker 

med ca kr 600.000,- sammenlignet med det som ble presentert i sakspapirene. 



 

 

Det estimeres en inntektsreduksjon på 690.883,- og økte kostnader på kr 1,246 593,- 

sammenlignet med vedtatt budsjett for 2020.  

 

- Generalsekretær orienterte om endringene på lønnskostnader. I det reviderte 

budsjettet er nye ressurser lagt inn, i tillegg til en buffer til lønnsforhandlingene 

høsten 2020.  

- Styret er opptatt av forutsigbarhet i 4Hs økonomi, og det er et ønske om å unngå 

uforutsette utgifter. Dette ses særlig i sammenheng med at 4H har gått i 

overskudd de siste årene.  

- Styret kom med et innspill om å iverksette tiltak for å øke salget av lodd, f.eks. 

øke premier eller utsette frister. 4H har allerede lignende tiltak - avkastningen 

per lodd har blitt økt fra 3 kr til 8 kr for klubbene. Klubbene som selger best 

premieres. Fristen for når lodd skal selges kan ikke endres.   

 

Generalsekretærens forslag til vedtak: Styret vedtar revidert budsjett for 2020.  

 

Vedtak: Styret vedtar revidert budsjett for 2020 med et underskudd på kr 2.425.324,-. 

 

 

Sak 23.06  Saker til landsmøtet 2020 

Frist for å sende inn saker til landsmøtet er 16. juli, og innkallingen og 
saksdokumentene sendes ut senest 7. august. Sakslista for landsmøtet ble 
gjennomgått, og sakene markert gult ble behandlet i møtet. 
 

Gjennomgang av sakslisten:  

1. Konstituering 

Styrets behandling:  

- Rett opp feil i punkt 1.3. Fjern «forslag til» slik at ny tekst blir: «Sentralstyret sitt 

forslag til vedtak i landsmøtet: Landsmøtet 2020 godkjenner sakslisten».   

 

2. Årsmelding 

2.1. Årsmelding for 4H Norge 2018 

2.2. Årsmelding for 4H Norge 2019 

Styrets behandling:  

- Sentralstyret ønsker opptrykte versjoner av årsmeldingen.  

- Rett opp i teksten der det står «Landsstyrets årsmelding»  

 

3. Årsregnskap 

3.1. Årsregnskap for 4H Norge 2018, inkludert fondsregnskap 

3.2. Årsregnskap for 4H Norge 2019, inkludert fondsregnskap 

Styrets behandling 

- Ble godkjent på sist styremøte. 

 

4. Endringer i vedtekter for 4H Norge  

Styrets behandling: 



 

- Forslag 4.9 - nytt punkt under § 14. Forslaget legges inn for å beskytte begge 

roller. Detaljerte retningslinjer kan inkluderes i sekretariatets personalhåndbok.  

- Forslag 4.8 - nytt punkt under § 10. Skrivefeil må rettes opp. Endre fra 

«fylkene» til «klubbene».  

- Forslag 4.5 - nytt punkt under § 8. Nytt forslag til formulering om geografisk 

begrensning. «Alle klubber i et 4H-fylke må ligge geografisk innenfor 

fylkesgrensen».  

Vedtak: Styret vedtar endringen i forslag 4.5. 

 

Nye forslag til vedtektsendringer:  

- Forslag om endring av § 7.1. For å få en bredere forankring og inkludering av 

ansattgruppen i landsstyret er det ønske om å ha en frittstående 

ansattrepresentant i landsstyret utover ansattrepresentanten i sentralstyret.   

Vedtak: Styret vedtar forslaget.    

 

Vedtak: De resterende forslagene til vedtektsendringer fra vedtektsgruppa vedtas og 

sendes til landsmøtet.  

 

5. Strategi og mål for 4H 

Store deler av handlingsplanen for 2018 til 2020 er gjennomført. Det er behov for en 

diskusjon rundt hva som skal ligge under de tre Sene i årene som kommer. Hvordan 

bør dette behandles på landsmøtet? Alternativene er å:  

1. Legge frem en ferdig handlingsplan til landsmøtet.   

2. Legge frem en overordnet del (side 2 av strategien) for landsmøtet. Detaljene 

utarbeides av nytt sentralstyre.  

3. Vedta at det nye sentralstyret/ landsstyret utarbeider en handlingsplan til høsten.  

 

Styrets behandling:  

- Det bør forberedes et godt underlag til landsmøtet, på overordnet nivå.  

- Generalsekretær ønsker føringer på hva sekretariatet skal bruke tiden sin på 

gjennom et arbeidsprogram for hvert fagområde.  

- Kan vi få til begge deler – ambisiøse arbeidsprogram og et mer overordnet 

dokument. Den overordnede delen (side 2 av strategien) kan være en 

landsmøtesak. 

- Vi må sikre eierskap i hele organisasjonen. Bruk tydelig og klart språk som alle 

kan forstå.  

- Handlingsplanen har fungert godt de siste to årene på flere nivåer i 

organisasjonen. 

 

Vedtak: Sentralstyret oppretter en arbeidsgruppe bestående av Gustav, Martin, Torgeir 

og Siri M som utarbeider et forslag som legges frem for styret før landsmøtet.  

 

6. Medlemskontingent for 2021 og 2022  

- Klubbkontingent senkes fra 2000 til 1500 kr. 

- Klubbkontingenten fordeles 50 % til 4H fylket og 50% til 4H sentralt.  

- Støttemedlem går 100% til klubben så lenge klubben har mer enn ett 

støttemedlem.   

Vedtak: Styret vedtar generalsekretær sitt forslag til endinger i klubbkontingent.  



 

 

 

 

7. Rammebudsjett for 2021 og 2022 

8. Uttalelse fra Landsmøtet 2020 

9. Innkomne saker 

9.1. Fra Nordland – Sats på støttemedlem 

Fylkesstyret i Nordland foreslår redusert kontingentsats for støttemedlemmer for 

å bidra til høyere medlemstall i 4H Norge. Forslaget går ut på å sette 

kontingentsatsen lavere enn den er for alumner, fra 500 kr til 250 kr per år.  

Styrets behandling:  

Styret ønsker å beholde satsen på 500 da lavere summer enn det ikke gir en 

reell støtte, men foreslår at hele summen for mer enn ett medlem går til klubben 

slik det er foreslått i sak 6. medlemskontingent.   

 

Vedtak: Styret avviser det innsendte forslaget fra Nordland og sender denne 

innstillingen til landsmøtet.  

 

10. Valg av revisor 

11. Valg  

11.1. Valg av ordfører og varaordfører 

11.2. Valg av styreleder 

11.3. Valg av 5 medlemmer til sentralstyret 

11.4. Valg av 3 varamedlemmer til sentralstyret i rekkefølge  

11.5. Valg av 5 medlemmer til valgkomiteen 

11.6. Valg av 3 varamedlemmer til valgkomiteen i rekkefølge 

12. Godtgjørelse av sentralt tillitsvalgte 

13. Avslutning  

 

Diskusjon: 

Sentralstyret foreslår å få generaldebatten inn i sakslisten til landsmøtet, inkludert en 

side i papirene med beskrivelse av hva generaldebatt er.  

Vedtak: Styret vedtar å ta generaldebatten inn som ny sak nr 4 i sakslisten.  

 

Generalsekretærens forslag til vedtak: Styret vedtar de forslåtte dokumentene.  

Vedtak: Styret vedtar de forslåtte dokumentene med endringer som kom i møtet.  

 


