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OM: Covid-19, årsmøte, din
klubb i medlemsregisteret,
nettsiden, politiattest, oppdrag i
oppdragsbanken, konkurranse og
viktige datoer.

COVID-19
Mandag 26.oktober kom det nye
nasjonale retningslinjer for å gjøre ett
forsøk på å senke smittepresset.

utsette årsmøtet til desember eller
senere. Årsmøtet må selvfølgelig
gjennomføres på en koronatrygg måte.
Enten om dere samles fysisk eller så er det
også mulig å gjennomføre møtet digitalt. I
løpet av uke 44 legges det ut tips og råd
rundt koronatrygg gjennomføring på
ressurssiden til 4h.no.

«DIN KLUBB» I
MEDLEMSREGISTERET
Når årsmøtet i klubben er gjennomført er
det viktig at dere endrer det som må

For oss gjelder dette spesielt at nå kan
man ikke være flere enn 50 personer på
arrangement. Klubber som skal
gjennomføre høstfest onsdag 28.oktober
eller senere kan kun ha maksimalt 50
personer i lokalet. På ressurssidene finner
du tips til koronatrygg høstfest.

endres i medlemsregisteret. Nye verv må

Vi håper at dere, våre medlemmer, blir
med og bidrar i dugnaden og hjelper til
med å forsøke å holde smittepresset nede.

medlemmet skal få med seg riktig

legges til og andre avsluttes.
HUSK at hvis ett medlem fortsetter i
styret, så må dere FØRST avslutte det
tidligere vervet, for så å opprette nytt verv
på dette medlemmet. Dette for at
informasjon på 4H-vitnemålet. Oppskrift
på hvordan du gjør dette, steg for steg,
finner du her.

Nye retningslinjer for 4H finner dere HER.

Trenger du hjelp? Kontakt Johan.
Annen informasjon om ulike funksjoner på

ÅRSMØTE

«din klubb», og om rapporteringer finner

Frist for å gjennomføre årsmøter og
rapportere er 1.desember, selv med nye
smittevernsregler! Det er ikke mulig å

dere HER.
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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/

OPPDRAG I
OPPDRAGSBANKEN
Synes du at var litt lite oppdrag i
oppdragsbanken å velge mellom når du
holdt på med ditt digitale prosjekt? Hjelp
oss med å utvide den da vel! Kanskje var
det ett spesielt oppdrag du savnet? Eller
noe du synes hadde vært kult å ha som
oppdrag ved en senere anledning? Her kan
du selv sende inn forslag til oppdrag til
oppdragsbanken.

KONKURRANSE
Her finner du også våre 10 tips til
aktiviteter dere kan sette på årsplanene
deres.
Si ifra om det er noe mer du savner!

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

Vi minner om vår 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.
FRIST FOR INNLEVERING: 10.nov

VIKTIGE DATOER
15.nov Frist for å søke IFYE
Nov/des Vervekampanje
1.des Frist rapportering av frifondsmidler
3.des Frivillighetens dag

