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Protokoll fra det 9. sentralstyremøte i 4H 

Norge 2020 
Dato:  21. – 23. august 

Sted:  Oslo 

Til stede:  Fysisk til stede:  

Siri Myhre  

Torbjørn Joa  

Helle Formo Hartz  

Martin Holmen 

Raymon Kirknes (1. vara)  

Turi Elise Kaus (ansattrepresentant) 

 

Randi Versto Kaasa (generalsekretær) 

Ann Evelyn Bjerkli (HR-leder) 

 

Digitalt:  

Torgeir Timenes Bell 

Astrid Wehn (3.vara) 

  
Fraværende:  Vilde-Alida Nilsen 

Siri Lunde Heggebø (2. vara) 

 

Ole Mathis Kruse (4H-gård Norge) 

Silje-Merethe Wold (N4HA) 

 

Simen Saxebøl (ordfører) 

Thor Christian Grosås (varaordfører)  
Møteleder:  Siri Myhre 

Referent:  Randi Versto Kaasa  
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Faste saker 

Sak 01.09 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

Vedtak: Innkallinga og sakslista godkjennes  

Sak 02.09 Godkjenning av protokoll fra det 8. sentralstyremøtet i 2020 

 

Vedtak: Protokollen fra det 8. sentralstyremøtet godkjennes.   

Sak 03.09 Styrets kalender 

 

• Landsstyremøtet i oktober avlyses, og gjøres om til et sentralstyremøte. Det legges opp til 

en felles dag med ansatte lørdag 17.oktober. På søndag inviteres gamle 

sentralstyremedlemmer inn til et digitalt møte.  

• Styremøtet 13. - 15. november flyttes til 27. - 28. november med julebord lørdag kveld.  

 

Vedtak: Styrets kalender oppdateres med de foreslåtte endringene. 

Sak 04.09 Fylkesrunden  

Sentralstyret tok en fylkesrunde på søndag.  

 

Vedtak: Styret tar saken til orientering. 

Sak 05.09 Økonomi status 2020 

Saken utgikk.  

Sak 06.09 Muntlig orienteringer fra sekretariatet 

Generalsekretær orienterte fra sekretariatet:  

- HR og generalsekretær har utarbeidet ny smitteveileder for sekretariatet. Denne 

oppdateres fortløpende ved behov.  

- Per 21.08 har 4H Norge 10 521 medlemmer. Det er 273 flere enn samme dato i fjor. Det 

er foreløpig ett fylkeslag som har oppnådd medlemsvekst (sammenlignet med 

medlemstallet ved utgangen av 2019), og det er 4H Agder.  

- Det er satt i gang noen tiltak på internkommunikasjon:  

o Fredagsmailer fra generalsekretær  

o Mandagsmøter 

o Arbeidsgruppe som skal utarbeide retningslinjer for utsendinger fra sekretariatet til 

organisasjonen 

o Det settes ned en arbeidsgruppe som skal vurdere nytt 

dokumenthåndteringssystem for organisasjonen.  

- Det er avholdt valg i 4H. Sekretariatet har valgt nytt verneombud, ansattrepresentant til 

sentralstyret og landsstyret og representanter til landsmøtet.   

 

 

Vedtak: Styret tar saken til orientering. 

 

Løpende saker 
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Sak 28.09 Koronaviruset – retningslinjer for 4H Norge  
 
Generalsekretær orienterte om korona og LNU / Frivillighet Norges gjeldende smittevernveileder 
for frivillige organisasjoner. Veilederen gir frivillige organisasjoner noen retningslinjer, men hver 
organisasjon må gjøre individuelle vurderinger av hva som trygger aktivitet og hvilke tilpasninger 
som kreves.   
 
Hovedregler i veilederen:  
1.  Personer som er eller kan være smittet av korona, skal ikke delta i aktiviteter 
2. Sørg for god hygiene 
3. Unngå fysisk nærkontakt og hold anbefalt avstand mellom personer 

• Arrangementer med inntil 200 personer tillates hvis  
o regelen om en meters avstand overholdes 
o arrangementet er på offentlig sted 
o organisasjonen er ansvarlig arrangør  

• Uten ansvarlig arrangør og offentlig sted, er det tillat med arrangementer på inntil 20 
pers, som holder 1 meter avstand.  
 

Gjeldende unntak for barne- og ungdomsorganisasjoner:   
- Fritidsaktiviteter med faste deltakere kan gjøre unntak fra 1-metersregelen for alle under 20 år, 

i faste grupper på inntil 20 pers.  
 
Organisasjonens retningslinjer må oppdateres innen 1. sept. 
 
 
Fra diskusjon:  

• Webinar for gjennomgang av retningslinjene, med eksempler og positiv vinkling.  

• 4H Norge bør utarbeide en ressursside som inspirerer til trygg 4H-aktivitet.4H bør vise 
alternative måter å arrangere høstfest, klubbkvelder annen 4H-aktivitet på. Innhold som 
inspirerer bør løftes både på nettsiden og i sosiale kanaler.  

• Vurdere behov for en korona-telefon. Åpen et par timer, en dag i uka. 
 

 
Generalsekretærens forslag til vedtak:  
Ingen 4H aktivitet skal bryte med helsemyndighetene sine nasjonale retningslinjer.  

Alle planlagte internasjonale arrangementer avlyses frem til 31. desember. 

Fylkesarrangementer og nasjonale arrangementer bør begrenses og avtales spesielt med 
generalsekretær.  

Det skal ikke gjennomføres store 4H aktiviteter frem til 31. desember. 

 
Vedtak:  
Ingen 4H aktivitet skal bryte med helsemyndighetenes nasjonale retningslinjer.  

Det åpnes for 4H aktivitet på klubbnivå, fylkesnivå og nasjonalt nivå for inntil 100 deltakere. Det 
kan videre åpnes for arrangementer med inntil 200 deltakere, ved forespørsel via 
generalsekretær.  

I samråd med sentralstyret, oppdaterer sekretariatet 4H Norges nettside med utfyllende 
informasjon og inspirerende innhold. 

Sentralstyret medlemmer følger helsemyndighetenes retningslinjer, og avtaler eventuelle reiser 
med styreleder.  

Sak 29.09  Arbeidet med avvikssystem  

En oppdatering og videre fremdrift ble lagt frem i møtet.  

Gruppa fikk møttes en gang før korona. Etter planen skal systemet legges frem for landsstyret i 

oktober, men gruppa ønsker utsettelse til våren.  
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Generalsekretærs forslag til vedtak: Sentralstyret tar saken til orientering.  
 
Vedtak: Sentralstyret tar saken til orientering, og utvider leveringsfristen til landsstyremøtet våren 

2021. Sentralstyret orienterer landsstyret om at fristen utvides.   

HR leder i 4H blir med i arbeidsgruppa.  

Sak 30.09 Arbeidsgruppe for test av styrearbeid, sekretariatsfunksjon og rollefordeling mellom 4H-

fylket og 4H-Norge sentralt 

Det er behov for å revidere samarbeidsmodellen mellom 4H-fylket og 4H-Norge. I dag tar 
modellen utgangspunkt i følgende vedtatte dokumenter:  

- Fylkesstyret og sekretariatet 
- Oppgaver i fylkene  
- Avtale mellom 4H Norge og 4Hs fylkeslag om overføring av arbeidsgiveransvaret 

 
Styreleder tok en gjennomgang av råutkastet til oppdragsmalen. Fra diskusjon:  
Arbeidsgruppa skal bestå av:  

• En arbeidsgruppeleder 

• To sentralt tillitsvalgte  

• To pilotfylker → Akershus og Oslo (tre representanter) og 4H Østfold (tre representanter)   

• Tre representanter fra sekretariatet 
 
I arbeidsgruppas første møte skal malen gjennomgås. Spørsmål tas tilbake til styret.   
 
Vedtak: Sentralstyret godkjenner å etablere en arbeidsgruppe som høsten 2020/våren 2021 
evaluerer samarbeidsmodellen mellom 4H-fylket og 4H Norge sentralt.  
 
Sentralstyret godkjenner oppdragsmalen etter innspillene som er gitt.  
 

Sak 31.09 Endringer i leiravtale landsleir 2022 

Etter en gjennomgang av leiravtalen for 2022, ønsker leirkomiteen i Sogn og Fjordane og 

informasjonsansvarlig i 4H å endre en setning i avtalen.  

I avtalen står i dag: «4H Norge har ansvaret for å produsere og publisere innhold til 4H sine 

nasjonale kanaler før og under leiren». 

  
Følgende endring ble foreslått: «4H Norge har ansvaret for å publisere innhold til 4H sine 
nasjonale kanaler før og under leiren. Innholdet blir produsert av landsleirkomitéen». 
 

Fra diskusjon:  

• Flott at 4H Norge legger til rette for at landsleirkomiteen bidrar i produksjonen, men vi må 

skille mellom ansvar og bidrag.  

• Produksjon av innhold krever kompetanse og kapasitet. Det bør ligge til et profesjonalisert 

ledd. Leirkomiteen bør fokusere på å sikre et godt arrangement.  

• Avtalen legger opp til et system der 4H Norge har ansvaret for det faglige på 

kommunikasjon. Det er ryddig.  

 

Generalsekretærens forslag til vedtak: Sentralstyret godkjenner de foreslåtte endringene, og 
sender nytt forslag til avtale til leirkomiteen.  
 
Vedtak: Sentralstyret godkjenner ikke de foreslåtte endringene, men beholder avtalen som den er. 
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Sak 32.09  Saker til landsmøtet 2020  

Sentralstyret planla landsmøtet, og fordelte landsmøtesakene mellom styremedlemmene.  

Oppvarming fredag: 

• Helle og styreleder 

• Som en oppvarming til landsmøtet og spesielt generaldebatten, startes landsmøtet med 

en sofadialog fredag ettermiddag. Styreleder innleder og Helle leder sofadialogen. 

Stikkord til sofasamtalen er: 4H Norges formålsparagraf, Sen “større” og 4H klubber.  

 

Bankett: 

• Martin, Helle og Torgeir  

• Ved behov for støtte, kontaktes Hans Christian Knudsen på  

hans.christian.knudsen@4h.no. 

• Sentralstyret fordeles på de ulike bordene  

• Ønsker slideshow med bilder av 4H året som har vært. Hentes bl.a. fra IG #vier4H. 

 

Redaksjonskomiteer:  

• Det opprettes tre redaksjonskomiteer. En for vedtekter, en for strategi og en for uttalelser. 

• Redaksjonskomite for vedtekter: Torgeir og Emma 

• Redaksjonskomite for strategi: Astrid og Monika 

• Redaksjonskomite for uttalelser: Helle og Turi Elise  

• Redaksjonskomiteene starter arbeidet i forkant. Ansatte tar hovedansvaret for skriving 

underveis.  

 

Gjennomgang av sakspapirer: 

Sak  Kommentar Ansvarlig  

1. Konstituering  
  

Generalsekretær avklarer sak 1.5-1.8 med 
ordførerne.  

Ordførere  

2. Årsmelding  Sentralstyret gir tilbakemelding til landsmøtet 
på handlingsplanen for 2018 - 2020.  
  
Sentralstyret, ved Vilde Alida, orienterer om 
landsstyrevedtaket som bryter med 
landsmøtets vedtak fra 2018 om å produsere 
årsmeldingen på samisk.  
  
Generalsekretær orienterer om hvordan 4H 
Norge har levert på landsstyrets vedtak.  

Styreleder og 
nestleder med 
Vilde Alida og 
generalsekretær  

3. Årsregnskap    Siri H. med Astrid 
som ekstra 
ressurs.  
  
Generalsekretær 
svarer opp ev. 
spørsmål.  

4. Generaldebatt    
  

Ordførere 

5. Endringer i 
vedtekter for 4H 
Norge  

  Martin med 
Torgeir på sak 5.2  

6. Strategi og mål 
for 4H Norge  

  Styreleder og 
nestleder  

7. Medlemskonting
ent for 2021 og 
2022  

Saken er koblet til innkommen sak 10.1 og 
10.2  

Torbjørn  

mailto:hans.christian.knudsen@4h.no
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8. Rammebudsjett 
for 2021 og 2022 

  Randi   

9. Fråsegner frå 
landsmøtet 2020 

Sentralstyret ønsker å tenke nytt. Det ble 
besluttet å opprette en egen redaksjonskomite 
som skal skrive uttalelser fra 4Hs landsmøte 
basert på generaldebatten og andre aktuelle 
saker fra landsmøtet.  

X  

10. Innkomne saker      

10.1 Innkommen sak 
fra Nordland 4H  

  Torbjørn med sak 
7. Ordførere bistår 
saksteknisk.  

10.2 Innkommen sak 
fra 4H-gård Norge  

  Torbjørn med sak 
7. Ordførere bistår 
saksteknisk. 

10.3 Fra 4H Agder Sentralstyrets innstilling: Landsmøtet 
avviser forslaget. Sentralstyret mener 
landslotteriet er en viktig inntektskilde som 
kommer klubbene, fylkene, 4H Norge og 4Hs 
solidaritetsarbeid til gode.  En del av 
overskuddet går til 4H Norges 
solidaritetsarbeid i Gambia, der barn og unge i 
landsbyene hjelpes til en bedre framtid. 
   
Sentralstyret oppfordrer til god delingskultur for 
alternative måter å selge lodd på. Mange 
klubber bestiller ekstra lodd, og 4H har mye å 
lære av hverandre. Til sammen har klubbene 
bestilt 14 000 ekstra lodd i år.  
  
I 2020 er det satt inn tiltak for at klubbene skal 
tjene mer på loddsalget. Avkastningen per lodd 
er økt fra 3 kr til 8 kr for klubbene. 
  

Generalsekretær  

10.4 innkommen sak 
fra 4H Sogn og 
Fjordane  

Sentralstyrets innstilling: Landsmøtet 
avviser forslaget. Sentralstyret er enige i at 4H 
Norge bør benytte begge målformer. Per nå 
mangler 4H Norge kunnskap både om 
kostnadsbildet og kompetansegapet for å 
levere på 4H Sogn og Fjordane sitt forslag. 
Sentralstyret innstiller på at landsmøtet avviser 
forslag, men at 4H Norge gjennomfører en 
utredning av kostnadsbildet.  

  

10.5 innkommen sak 
fra 4H Østfold 

Sentralstyrets innstilling: Landsmøtet vedtar 
at 4H Norge skal styrke sitt arbeid for en trygg 
organisasjon, særlig når det gjelder oppfølging 
av uønskede hendelser.  
  
4H Norges beredskapsplan og andre relevante 
dokumenter oppdateres, og opplæringsplan 
ferdigstilles innen mai 2021.  
  
4H Norges nye avvikssystem skal ferdigstilles 
og legges frem for landsstyret på det første 
landsstyremøte i 2021.   
  
4H Norge tar en gjennomgang av håndteringen 
av alle uønskede hendelser de siste tre årene.  
  
4H Norge setter i gang kompetansehevende 
tiltak innen utgangen av september 2020.   

 Styreleder  
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11. Valg av revisor   Martin Holmen  

12. Val   Valgkomiteen 

13. Godtgjersle av 
sentralt 
tillitsvalgte  

  Valgkomiteen 

14. Avslutning    
  
  

 Ordførere 

 

Vedtak: Sentralstyret legger frem landsmøtesakene på landsmøtet etter fordelingen som ble gjort.  

33.09  P-sak  

P- protokoll lagres i skyen. 

 Eventuelt 

Større / synligere midler:  

Sentralstyret ga 50 000 i smartere midler og 100 000 i synligere/større midler til alle fylker for to år 
sidden. Fylkene har i utgangspunktet landsmøtet som frist til å bruke opp midlene. Det er flere 
fylker som ikke har brukt opp midlene, blant annet på grunn av korona.  
 
Fra diskusjon:  

• Fristen for bruk av midlene bør utsettes pga korona. Rapportering kan tas på 
landsstyremøtet våren 2021. I forkant av landsstyremøtet tar sentralstyret en runde med 
sine kontaktfylker. 

• Sentralstyret bør orientere landsmøtet.  
 

Vedtak: Fristen for å bruke opp midlene blir utsatt til utgangen av 2020. Rapportering på bruk av 

midlene tas på landsstyremøtet våren 2021.  


