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Lykke til med et flott styreår!
Hilsen 4H Norge

Kjære leder og 
klubbrådgiver!
Leder og klubbrådgiver er to viktige 
 funksjoner i 4H-klubben, og det er viktig 
at dere to arbeider godt sammen. 

Aller først: Tusen takk for at du har tatt på deg dette viktige vervet det er å være 
leder eller klubbrådgiver i en 4H-klubb! Vi kan ikke love deg en dans på roser, men 
vi kan love deg et morsomt, lærerikt, frustrerende, aktivt og entusiastisk år!
 Dette heftet er tenkt som et hjelpemiddel og oppslagsverk for dere i det daglige 
4H-arbeidet lokalt. Det er ikke nødvendig å lese heftet fra perm til perm, men finn 
fram til de temaene dere har spørsmål om, så skal dere ikke se bort fra at dere 
finner svar.
 Sammen med ”Året rundt” har vi også gitt ut heftene Møte- og Kassaboka som 
er for sekretær og kasserer. Noen steder i dette heftet henviser vi til de bøkene, og 
vi anbefaler at dere setter dere inn i informasjonen i disse heftene også. Viktige 
endringer og oppdatert informasjon til klubbene vil legges ut på  våre ressurssider:
https://4h.no/ressurssider/

https://4h.no/ressurssider/


Året rundt i 4H
Her kan du lage en oversikt over hele 
4H-året for klubben din!

Her finner du fristene som gjelder for 4H Norge, og du vil motta en oversikt fra fylket med 
viktige datoer som du bør skrive inn i denne oversikten. I tillegg har du et godt redskap for 
å huske ulike søknadsfrister som gjelder lokalt der du bor. Sist, men ikke minst, er det et 
redskap for å detaljplanlegge aktiviteten i klubben din. Denne oversikten er ment som et 
hjelpemiddel for leder og klubbrådgiver, og vi vil senere i heftet presentere forslag til en 
årsplan som brukes til alle medlemmene. 

Januar
Arbeidet med 4H-prosjektet starter. Husk å registrere prosjektet i 
medlemsregisteret. 

Styrevervkurs i fylkene.

Klubbrådgiversamlinger i fylkene.

Februar
1. Oppdatering av medlemsliste i medlemsregistret 

Salgsperioden for lodd begynner.

Loddene sendes fylkene.

Styrevervkurs i fylkene

Fylkesårsmøter

Medlemskontingent og klubbkontingenten sendes ut pr e-
post i slutten av måneden.

Mars
Fylkesårsmøter.

April
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Mai
4. 4H-dagen/Under åpen himmel

Oktober
Høstfest i klubben

Juni
Aspirantleirer.
Fylkesleirer.

September
15. Betalingsfrist loddfaktura til 4H Norge.

10. Frist for bestilling av høstfestmateriell

15. Siste salgsdag lodd.

Gøy på landet! arrangeres på 4H-gårdene.

Juli
Landsleir og nordisk leir annethvert år.
Landsmøte holdes det året det er landsleir. 

August

Desember
1. Frist for å legge inn:

• årsmelding i tall og i ord i medlemsregisteret.
• sammendrag av regnskapet, balansekonto og melding fra

revisor i medlemsregisteret.
• årsplan for kommende år i medlemsregisteret.

Nyvalgt leder må legge inn årsrapport i medlemsregisteret.

Utbetaling av momskompensasjon.

Faktura for tilbakebetaling av ubrukte Frifond-midler sendes til 
aktuelle klubber.

November
Årsmøte i klubben.
Vervekampanje (nov +  des).

5
Vervekampanje
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Arbeidet i styret
Styret har ansvaret for den daglege 
drifta av klubben mellom årsmøta.

Det er medlemmene i 4H-klubben som skal drive han. Medlemmene vel sjølve 
styret som har ansvaret for den daglege drifta av klubben mellom årsmøta. 
Medlemmene vel òg dei vaksne klubbrådgjevarane som er rådgjevarar for styret og 
medlemmene. 

Kva skal styret gjere?
På årsmøte blir det vedtatt ein årsplan som seier noko om kva klubben skal gjere 
i året som kjem. Ein slik plan er eit godt arbeidsdokument for styret. Som regel 
har styret laga eit framlegg til ein årsplan som årsmøtet kan vedta, men det er òg 
mogleg å la medlemmene som er tilstades på årsmøtet, lage heile årsplanen. I tillegg 
til aktivitetar medlemmene ynskjer å gjere, vil styret få saker frå 4H i fylket og 4H 
Norge som det er naturleg å arbeide med. Eit godt tips er å bruke årshjulet fremst i 
dette heftet til planlegging for styret slik at de hugsar alle fristar og liknande. I tillegg 
bør styret sende ut årsplanen som blir vedtatt av årsmøtet til alle medlemmane i 
klubben. Denne årsplanen treng ikkje ha med andre aktivitetar enn dei som gjeld 
alle. 

Arbeidsdeling i styret 
Medlemmene i styret har eit felles ansvar for at drifta av klubben fungerer. 
Etter kvart årsmøte kan det vere lurt at det gamle og det nye styret har eit felles 
styremøte. Ein av sakene på dette møtet, bør vere å registrere nytt styre, og å leggje 
inn årsrapport og årsmelding i medlemsregistret. Det er eit godt tips å skrive inn 
alle fristar i årshjulet fremst i boka. Sørg for å halde dykk oppdatert på fristane og 
planane de har lagt. Alle fristar er viktige å halde. Styret har eit felles økonomisk 
ansvar. Av og til er det eit krav at ein myndig person (over 18 år) skal skrive under. 
Då kan klubbrådgjevar gjere det.  
 Nye medlemmer meldast inn via https://4h.no/blimed/. Dette er noko som skal 
skje fortløpande, og det er lurt å lage seg ein rutine for når ein gjer det. 
 Kvart år skipar 4H i fylket til styrevervkurs for styremedlemmer i klubbane. Det 
er kurs der nye og gamle styremedlemmer kan vere med for å lære om styrevervet 
sitt. Det er mange oppgåver styret skal løyse. For at styret skal fungere godt og få 
gjort alt, må oppgåvene fordelast. Det er ikkje noko fasitsvar på korleis denne 
delinga skal vere, men den mest vanlege måten er slik vi har beskrive utover.

https://4h.no/blimed/
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Leiaren
• Leie og fordele arbeidet i styret og klubben i tråd med vedtektene til

klubben, årsplanene og retningslinene frå 4H i fylket og 4H Norge.
• Kalle inn til styremøter, gjerne i samarbeid med klubbrådgjevar og

sekretær.
• Ta i mot og gå gjennom posten til klubben (saman med klubbrådgjevar).

Gje informasjon til medlemmene om saker som er viktige for alle, t.d.
innbydingar og påmeldingsfristar til kurs og leir. No kjem meir og meir
post som e-post, og denne skal handsamast på same måte som post som
kjem i postkassa.

• Lage framlegg til årsplan og budsjett saman med resten av styret og
klubbrådgjevarane.

• Leie møte og passe på at det er god orden på møta.
• Sørgje for at alle som ynskjer å seie noko på møta får høve til det.

Orientere om korleis ein skal gjere ved val og røysting.
• Når klubben får besøk skal leiaren ta i mot og presentere gjestane for

klubben.
• Søke om støtte til klubben frå kommunen og andre. Dette er ei oppgåve

som bør vere eit samarbeid med kasserar, sekretær og klubbrådgjevar
(skriv opp lokale fristar i årshjulet!).

• Sjå etter at viktige vedtak og hendingar blir skrive i møteboka.
• Leiaren har eit overordna ansvar for at tidsfristar blir halde.
• Minne sekretæren og kasseraren om innsendingsfristar for ulike skjema.
• Minne medlemmer om kontingent, påmeldingsfristar for leir, kurs o.a.
• Rådføre seg med klubbrådgjevarane i prinsippsaker og saker som har

med økonomi å gjere.
• Legge inn årsrapport og årsmelding med vedlegg i medlemsregisteret

innen 1. desember.

Nestleiaren 
• Gjere seg kjent med oppgåvene til leiaren slik at han kan ta over

dersom det trengs.
• Leie eit eller fleire møte.
• Styret kan gje nestleiaren spesielle arbeidsoppgåver de blir samde

om, t.d.: informasjon, rekruttering og verving, aspirantleiar og
arrangementsansvarleg.
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Kasseraren 
Kasseraren har eiga bok, Kassaboka, for å gjere oppgåva si. I den står det 
kva som er oppgåvene til kasseraren og korleis han/ho skal føre 
rekneskapen. 
I dette heftet har vi tatt med hovudoppgåvene til kasseraren slik at leiar og 
klubbrådgjevar kan ha oversikt. 

• Ta vare på pengane og verdisakene til 4H-klubben. Samle og ta vare på
kvitteringar og andre økonomiske papir.

• Føre rekneskap over inntektene og utgiftene. Hugs at det skal vere
bilag til alle postane.

• Lage framlegg til budsjett saman med resten av styret og
klubbrådgjevarane.

• Søke om støtte til klubben frå kommunen og andre. Dette er ei oppgåve
som bør vere eit samarbeid med leiar, kasserar, sekretær og
klubbrådgjevar (skriv opp lokale fristar i årshjulet!).

• Tinge materiell frå 4H Norge (haustfestmateriell, prosjekthefter o.l.)
• Halde styret informert om økonomien ved å gje ein liten rapport på

kvart styremøte.
• Avslutte rekneskapen og sørgje for melding frå revisor før årsmøtet.
• Leggje inn signert rekneskapssamandrag, balansekonto og

revisjonsmelding i medlemsregistret innan 1. desember.
• Ta vare på eigedelane til klubben (dersom ingen andre har denne

oppgåva).
• Sørgje for at kontantkassa ikkje inneheld for mykje kontantar, og sette

kontantar på konto i banken så snart som råd etter ei tilskiping.
• Dersom klubben har lokal kontingent i klubben skal kasseraren krevje

inn desse. Lokal kontingent til klubben kjem i tillegg til
medlemspengane frå 4H Norge som blir betalt på eigen faktura direkte
til 4H Norge.

• Sørgje for å registrere 4H-klubben inn i Frivillighetsregisteret, og
sørgje for å oppdatere opplysningane kvart år.

Kven som skal ha fullmakt til å disponere kontoen til klubben må styret 
vedta på eit styremøte. Det er viktig at det står i referatet kven som har det. 

Som regel er det klubbrådgjevar og kasserar som har denne fullmakta. 

Sekretæren
Sekretæren har eiga bok, Møteboka, for å gjere oppgåva si. I Møteboka står 
det kva som er oppgåvene til sekretæren og korleis han/ho skal skrive referat 
og protokoll. I dette heftet har vi tatt med hovudoppgåvene til sekretæren 
slik at leiar og klubbrådgjevar kan ha oversikt. 

https://4h.no/ressurssider/moteboka-kassaboka-og-aret-rundt/
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• Sørgje for at alle medlemmer og tillitsvalde er registrerte i medlems- 
registeret med rett kontaktinformasjon (telefonnummer, adresse
og e-post). Dette gjer du i samarbeid med leiar, kasserar og 
klubbrådgjevar. De skal melde nye medlemmer via https://4h.no/
blimed/, medan endring av tillitsvalde gjer styret sjølve
rett i medlemsregisteret. Utmeldingar sendast via e-post til 
kontingent@4h.no.

• Skrive og sende ut innkalling til klubbarrangement og årsmøte i 
klubben. Du kan sende innkalling pr e-post ved å ta ut e-postadresser 
frå medlems- 
registeret.

• Føre frammøteoversikt for alle arrangement og møte i klubben i 
møteboka.

• Føre referat frå alle styremøte, klubbarrangement, leirar og kurs.
• Søke om støtte til klubben frå kommunen og andre. Dette er ei 

oppgåve som bør vere eit samarbeid med leiar, kasserar, sekretær og 
klubbrådgjevar (skriv opp lokale fristar i årshjulet!).

• Sørgje for at klubben har presentasjonsmateriell som t.d. plakatar til 
messer, Open gard eller andre tilstellingar som klubben deltek på.

• Vere ansvarleg for klubben sitt informasjonsarbeid, og t.d. sende stoff 
til lokalavisa i samband med 4H-arrangement i klubben, kurs eller 
leir.

• Legge inn årsmelding i tall og ord og årsplan i medlemsregisteret 
innan 1. desember.

Styremedlem
• Sette seg inn i oppgåvene til sekretær slik at han/ho kan fungere i rolla

dersom han/ho ikkje kan kome på eit møte. Det kan t.d. innebera å
føre frammøte-oversikt og lage referat.

• Andre særskilte arbeidsoppgåver som styret fastsett, t.d.:
• vere materialforvalter
• leie underhaldningsarbeidet
• ha ansvar for aspirantleir
• vere studieleiar eller tevlingsleiar.

Når styret har spørsmål om ting som handlar om drift av 4H-klubben, har ofte vedtektene svar 
på det. Vedtektene er reglar for korleis vi skal drive klubben. Arbeidet til styret blir regulert i 
normalvedtektene for 4H-klubbar: 

§6. Styret: Styret har som oppgåve å leie arbeidet i klubben etter dei lover og reglar som
gjeld i organisasjonen 4H Norge. Styret har ansvar for økonomi og aktivitetar i klubben.

Normalvedtekter for 4H-klubbar finn de bakerst i Møteboka og 
på https://4h.no/om-4h/organisasjon/vedtekter-og-retningslinjer/

https://4h.no/blimed/
https://4h.no/om-4h/organisasjon/vedtekter-og-retningslinjer/
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Styret skal i samråd med klubbrådgjevarar førbu møter og ulike aktivitetar i 
klubben. 

1) Styremøte
God planleggjing er viktig for å få til gode aktivitetar i klubben. Det er styret 
som planlegg aktivitetane i klubben ut frå årsplanen årsmøtet har vedtatt. Styret 
har styremøte for å planlegge og bli samde om kva dei skal gjere. Det er leiar sitt 
ansvar å kalle inn til styremøte, men det er naturleg at leiar og klubbrådgjevar på 

førehand blir samde om kva saker styret skal hand-
same på møtet som kjem.   Leiaren kan 
skrive innkallinga sjølv, eller samarbeide med sekre-
tæren om det. Innkallinga blir sendt til alle i styret 
og klubbrådgjevar. Innkallinga kan godt sendast på 
e-post dersom styret har vorte samde om det.

Nokon klubbar har styremøte fast ein gong i 
månaden, medan andre vel å ha styremøte når dei 
treng det. Det er likevel ein fordel å finne møtedagar 
for styremøte når de planlegg heile året. Då blir det 
lettare å få til å halde møta.  

Styremøte blir stort sett gjennomført på same 
måte i alle organisasjonar, og det er gjerne ei fast 
sakliste som blir følgt. Her er eit eksempel på ei 
innkalling til eit styremøte.

Gjennomføring av styremøte
Dei fire fyrste sakene er til vanleg med på alle 
styremøte. Under sak 1 kan leiaren spørje om 
det er nokon som har nokon saker til Eventuelt. 
Det kan vere saker dei andre styremedlemmene 
ynskjer å drøfte i styret, eller saker leiaren eller 
klubbrådgjevar har fått etter at innkallinga vart 

Arbeidet i klubben
Styret har ansvar for styremøte, 
klubbaktiviteter, arrangement, 
4H-møte og årsmøte. 

Det blir med dette kalla inn til styremøte i 
Bjørka 4H

Dato: 10.august
Kl.: 18.00
Sted: heime hos leiar, Kari Nordmann

Sakliste
1. Godkjenning av innkalling og sakliste
2. Godkjenning av referat frå førre møte
3. Økonomi og rekneskap
4. Innkomen post/referatsaker/orienterings-
saker
5. Planlegging av neste klubbarrangement
6. Eventuelt

Kari Nordmann
Leiar
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sendt ut. Det vanlege er å ikkje gjere vedtak i saker som kjem opp under 
eventuelt, og dersom det er saker det bør vere vedtak i, kan styret avgjere å 
sette opp saka på neste styremøte. 
 Sekretæren les opp referatet frå førre styremøte og klubbaktivitet. Styret 
kan kome med kommentarar til referata, og då skriv sekretæren det inn i 
referatet frå dette møtet. 
 Kasseraren har ansvar for å informere om økonomi og rekneskap. Her er 
det naturleg å ta med behaldninga i banken og ev. rekningar klubben har fått. 
 Styret skal ha oversikt over kor mange medlemmar det er i klubben. Er 
nye medlemmer meldt inn, og er dei som har slutta blitt meldt ut? Styret bør 
òg sjå over frammøteprotokollen som er i møteboka. For at medlemmene 
skal få merke på haustfesten må dei ha vore med på minst halvparten av 
tilskipingane i klubben. Om ein medlem står i fare for å miste merke pga lite 
oppmøte, bør styret ta kontakt med han/ho og orientere om 50%-regelen.  
 Under innkommen post/referatsaker/orienteringssaker er det naturleg 
å ta opp saker som kjem frå 4H i fylket og 4H Norge. Saker som skal opp 
på styremøtet vil variere frå møte til møte, men planlegging av neste 
klubbaktivitet er vanleg å ha som sak. I tillegg er det lurt å sjå på årshjulet 
for å sjå kva saker som er naturleg å ta opp alt etter kva månad møtet er i. 
Når de planlegg klubbtilskipingar bør de prøve å gje ansvar og  
oppgåver til andre medlemmer enn dei som sit i styret. Det er ikkje slik at 
styret må gjere alt sjølve! Men for at andre medlemmer skal ta ansvar må 
dei få vite i god tid at dei har fått ei oppgåve dei skal løyse. Det kan t.d. gå 
på omgang mellom medlemmene å ha ansvar for aktiviteten eller maten på 
tilskipinga i klubben. Det som er viktig når styret delegerer (gjer frå seg) slike 
oppgåver, er at styret må følgje opp medlemmene, men ikkje gjere det for 
dei. Det er ikkje moro å få ei oppgåve som ein likevel ikkje får lov til å gjere 
fordi nokon i styret meiner det er berre ein måte å gjere det på. Tiltaksplanen 
er eit nyttig hjelpemiddel for å planleggje tilskipingar i klubben. Både dei 
styret sjølv har ansvaret for og dei medlemmene har ansvaret for.

Referat frå styremøte
Det er sekretæren som skriv referat frå styremøta i Møteboka. Sekretæren 
kan sjølvsagt skrive referatet på pc, men då er det lurt å lime inn i 
Møteboka slik at alt er samla på ein stad. Møtereferatet kan også leggjast 
i medlemsregisteret for arkivering på gjeldande år. Døme på referat står i 
Møteboka. 
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2) 4H-tilskipingar i klubben
Gjennom året har klubben mange ulike aktivitetar, og desse står i årsplanen. 
Alle medlemmene i klubben bør få tilsendt årsplanen til 4H-klubben så snart 
som råd etter årsmøtet. Då er det lettare for kvar einskild å følgje med og  
planleggje sin eigen aktivitet. 
 Det kan vere at styret og årsmøtet ikkje har funne tema for alle tilskipingane 
gjennom året, men når dagen er bestemt er det lettare for medlemmene 
å hugse på at det skjer noko i 4H-klubben. Eit anna godt tips er å ha 
4H-tilskipingane på same dag i månaden eller veka, for då er det det lettare å 
hugse. 
 Det er likevel viktig at styret har gode rutinar for korleis meldingar om 
tilskipingane skal kome ut til medlemmene. Tilskipingane kan òg vere ein fin 
måte å få med seg nye medlemmer på, men då må vi kanskje bruke ein annan 
måte å melde frå om tilskipingane på. 
 Vi har laga ei liste med nokre forslag til korleis meldingar om tilskipingar 
kan sendast ut, men det er sikkert mange fleire!

• henge opp plakat på skolen/butikken/uteplassen
• sende e-post med påminning
• sende SMS med påminning
• heimesida til klubben 
• få med klubbaktivitetar i kulturkalenderen el.l. til kommunen
• annonse i lokalavisa

Klubbtilskipingane er for mange 4H-arar det viktigaste som skjer lokalt i 
klubben. Som hjelp til styret, og kanskje medlemmene, har vi laga eit framlegg 
til hugseliste for korleis gjennomføre ei god 4H-tilskiping. 

1. Velkomen v/leiar
Det er ein god skikk å ynskje alle velkomne, og ein får gjort dei frammøtte
merksame på at no startar møtet.
2. 4H-lovnaden (eventuelt til slutt)
Målet må vere at den står på sakslista til alle møta.
3. Opprop v/sekretær
For å få utdelt merke på haustfesten må ein ha fått godkjent 4H-prosjektet og
delteke på minst halvparten av klubben sine tilskipingar. Difor er det viktig å få
registrert alle frammøtte i møteboka.
4. Aktivitetar
4H sitt motto er ”å lære ved å gjere”. Det bør synast på tilskipingane i 4H! Det
bør vere mykje aktivitet og moro på tilskipingane våre. 4H-arar kan presentere
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4H-prosjekta sine, tilskipingane kan ha eit spesielt tema med aktivitetar som høver 
til det, det kan vere underhaldning, song, leikar, tevlingar, matlaging. Minst ein 
gong i året bør klubben ha ein aktivitet knytt til 4H sitt nasjonale satsingsområde. 
Tilskipinga kan vere ute eller inne og de vil sjølvsagt styre kva de skal gjere. Det 
meste er mogleg om de berre vil! 
5. Informasjon/beskjedar
Dette punktet er leiaren og klubbrådgjevaren sitt høve til å informere om ting som
skjer i styret, klubben, fylket, fristar for påmelding, planlegging av å reise på leir
o.l. Leiaren bør òg minne om neste tilskiping i 4H-klubben, seie kven som har
ansvar for den og kva som er temaet for tilskipinga. Bruk liten tid på dette punktet!
4H-arane har mest lyst til å gjere noko sjølve.
6. Takk for i dag
Det å ha ein felles avslutning er viktig for kjensla av samhald og tilknytning. Ein god
måte å gjere det på er å stå i broderring, gjerne synge ein song, sende
”gnisten”, seie fram 4H-lovnaden e.l.

Referat frå 4H-tilskipingar i klubben
Sekretæren har ansvar for å skrive referat frå alle tilskipingar i klubben. Dei treng 
ikkje vere lange, men skriv kort om kva som var tema på tilskipinga og kor mange 
som var tilstades. Referata er til god hjelp når de skal skrive årsmeldinga seinare. 
Døme på referat er i møteboka. 

3) Årsmøte
Årsmøtet er det mest formelle møtet klubben har. Det er faste rammer og  
rutinar for korleis vi skal gjennomføre eit årsmøte, og desse er stort sett like i alle 
organisasjonar. Årsmøtet skal handsame: 
a) Melding frå styret om arbeidet i klubben siste året.
b) Revidert rekneskap for klubben for siste året.
c) Innkomne saker. Slike saker må vere komne til klubbstyret minst fem dagar før
årsmøtet.
d) Framlegg til årsplan for neste år.
e) Framlegg til budsjett med fastsetjing av medlemskontingent til klubben for neste
år.
f) Val for eitt år av:

• Leiar, nestleiar, kasserar, sekretær og ein medlem til klubbstyret. Berre medlemmer i 
alderen 10 - 25 år på veg mot plaketten kan veljast til styret. 

• Klubbrådgjevarar.
• To representantar med vararepresentantar til årsmøtet for 4H i fylket. Den eine

av desse bør vere ein medlem i alderen 10-19 år, den andre ein alumnmedlem i 
4H-klubben eller ein klubbrådgjevar. 

• Representant(ar) til 4H-nemnda i kommunen der ein har slik. 

Reglane for gjennomføring 
av årsmøte er i 
normalvedtektene for 
4H-klubbar: 

§5. Årsmøte
Årsmøtet er 4H-klubben
sitt høgaste organ.
Kvart år, så snart som
mogleg etter haustfesten
og før 15. november,
har klubben årsmøte.
Styret kallar inn til års-
møtet. Medlemmene i
klubben skal få innkalling
til/kunngjering om
årsmøtet minst ti dagar
på førehand. Berre
medlemmer mellom 10
og 25 år på veg mot
plaketten som har vore
med i minst en månad og
har betalt medlems- 
kontingenten, har
røysterett.

Referat frå årsmøtet skal 
førast inn i møteboka. 
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Til alle medlemmer i Bjørka 4H

Arendal 1. november 20xx 

Det blir med dette kalla inn til årsmøte i Bjørka 4H
Dato: 10.november
Kl.: 18.00 – 20.00
Sted: Birkenlund barneskole

Sakliste
1. Godkjenning av innkalling og sakliste
2. Val av møteleder, referent og ein medlem til å skrive under protokollen
3. Val av tellekorps
4. Årsmelding
5. Revidert rekneskap
6. Innkomne saker
7. Forslag til årsplan for neste år
8. Forslag til budsjett neste år med fastsetting av ev. medlemskontingent til

klubben
9. Val
a. Val av leiar, nestleiar, sekretær, kasserar og styremedlem
b. Val av klubbrådgjevarar
c. Val av to representantar med vararepresentantar til årsmøte i fylket
d. Val av to representantar til 4H-nemda i kommunen (dersom det er aktuelt)
e. Val av tre medlemmer  og ein vararepresentant til valnemnda.
f. Val av revisor

Har du saker som du ynskjer skal bli tatt opp under sak 6 - inkomne saker,
må du seie frå - helst skriftleg - om dette til styret innan fem dagar før årsmø-
tet. Etter at årsmøtet er gjennomført delar vi oss inn i grupper og lagar fruktfat
som ei fresk avslutning på kvelden.
Velkommen!

Kari Nordmann
Leiar

Døme på innkalling til årsmøte
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I møteboka finner dere mal 
for årsplan, referat, 
årsmelding, 
årsmøteprotokoll for 
årsplan, referat, årsmelding 
og årsmøteprotokoll.

• Valkomité på tre medlemmer, og ein vararepresentant. 
• Revisor.

Det skal vere skriftleg val på leiar, nestleiar, kasserar, sekretær og styremedlem. Ved 
andre personval skal det vere skriftleg val dersom det er framlegg om meir enn ein 
kandidat eller dersom nokon forlanger det. Blanke røyster vert rekna som gyldige 
røyster.”

Innkalling til årsmøte
Sidan årsmøtet stort sett har faste saker, ser innkallinga stort sett slik ut:

• Alle møte krev god planleggjing, men årsmøtet i større grad enn dei andre. Det er 
mange saker som skal opp på årsmøtet som må vere førebudd og ferdige i forkant. 
Det er særskilt kasserar og sekretær som har mange oppgåver rett før årsmøtet, men 
dei andre styremedlemmane bør hjelpe til. 

• Kasseraren må ha rekneskapen ferdig i god tid slik at revisor rekk å revidere det før 
årsmøtet. Etter årsmøtet skal kasserar legge revidert rekneskap i medlemsregisteret
innan 1. desember. 

• Sekretæren har ansvar for å skrive årsmeldinga for klubben. Årsmelding i tal og ord 

skal registrerast i medlemsregisteret innan 1. desember. Årsmeldinga (både i tal og 

ord) kan førast direkte inn i medlemsregisteret, og kan deretter skrivast ut under 

”Rapporter” til bruk på årsmøtet. Hugs å lime ein kopi inn i møteboka. Sjå side 39 i 

møteboka.

Gjennomføring av årsmøte
Dei fyrste sakene på saklista til årsmøtet kallar vi å konstituere møte. Med det 
meiner vi at det blir vedteke kven som har ansvar for kva i årsmøtet. Det treng ikkje 
vere leiar som er møteleiar på årsmøtet. I mange organisasjonar gjer ein slik at det 
ikkje er leiar som gjer det. På fylkes- og sentralt plan i 4H har  
årsmøtet eigen ordførar. Referenten frå årsmøtet treng heller ikkje vere sekretær.

Årsmøteprotokoll
Referatet frå årsmøtet er meir formelt enn referat frå styremøte og andre  
tilskipingar i 4H-klubben, og vi kallar det protokoll i staden for referat.  Det fyrste 
som skal stå i protokollen er namnet på 4H-klubben, møtestad, dato, kor mange 
som var til stades og kven som var møteleiar og referent. Det skal velgast ein til å 
kontrollere at protokollen er rett skriven, han/ho skal skrive under på den saman 
med møteleiar og referent.  I ein protokoll er det vedtaka i kvar einskild sak ein 
skal skrive. Er det fleire framlegg til vedtak og saka blir avgjort ved røysting, skal 
røystetala med i protokollen. Protokollen skal òg syne kven som vart vald til dei 
ulike verva. Dersom det er skrifteleg val skal det kome fram, og røystetala her 
skal òg med. 
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Aktiviteter
I en 4H-klubb er det medlemmene 
selv som bestemmer hva klubben 
skal gjøre i løpet av et år.

På denne siden kan du som leder eller klubbrådgiver i klubben finne tips til 
både aktiviteter og til hvem dere kan samarbeide med. Det er lurt å samarbeide 
med andre lag og organisasjoner, for sammen kan dere gjøre enda mer enn 
det dere kan gjøre hver for dere. Dere kan for eksempel invitere Jeger- og 
fiskeforeningen til å lære dere spesielle fisketeknikker, og dere kan lære dem 
hvordan de kan få litt mer spenstige arrangement med leker og konkurranser. 
Dere kan lære elevrådet på skolen hvordan et godt styre jobber sammen, FAU 
om de ulike styrevervene osv. 
 Sett også opp hvem som har ansvar for de ulike aktivitetene, det være seg 
medlemmer og foresatte. Noen kan ta med mat, andre kan gjennomføre en 
aktivitet. Alle oppgaver kan delegeres!

Beredskapsplan
4H skal være en trygg og god organisasjon for alle. Beredskap er viktig for å forebygge ulykker 
og uønskede hendelser og for å håndtere dem om de likevel oppstår. 4H Norges overordnede 
beredskapsplan skisserer ansvar, organisering, beredskapsledelse og informasjon ved kriser. 
Den er laget for 4H Norge nasjonalt, 4H i fylkene og 4H lokalt, med lokalt menes 4H-klubbene og 
4H-gårdene. Beredskapsplanen gjelder for alle arrangement og aktiviteter i regi av 4H. Planen 
finner du på nettsidene til 4H Norge: https://4h.no/om-4h/organisasjon/beredskap-og-sikkerhet/

Samarbeidspartnere
Her er noen forslag til noen å samarbeide med: 
Foreldre, foresatte, naboer, prosjektveiledere, landbrukskontoret i kommunen, Bondelaget, 
Bygdekvinnelaget, Bygdeungdomslaget, Husflidslaget, Jeger-og fiskeforeninga, Historielaget, 
Hagelaget, idrettslaget, 4H-alumner, tidligere medlemmer i klubben, andre 4H-klubber, andre 
rådgivere, kommunen, skolen og 4H-kontoret.

https://4h.no/om-4h/organisasjon/beredskap-og-sikkerhet/
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Forslag til aktiviteter
• Kløverjakten

• Turer i friluft: overnatting eller dagstur med for eksempel bålfyring,

sykling, kano, fisking, klatring, spikking, gapahukbygging, hundeslede,

lavo, natursti. Hva mer kommer dere på i klubben?

• Karneval: invitere naboklubben eller til et åpent arrangement for alle i

nærmiljøet.

• Pangstart: klubbaktivitet eller helgetur i begynnelsen av året hvor man

starter med 4H-prosjektet. Alle kan få hjelp til å komme i gang med

prosjektet.

• Cowboydag: utedag med cowboy- og indianerutkledning og -aktiviteter.

Lavvo, mat på bål, pil og bue, pilkasting, ridning, lassokasting. Skogstur

med kokk.

• Sopptur med soppekspert, matlaging etterpå.

• Bad taste-party med volleyballtrening.

• Felles dag med loddsalg, med pizzakos etterpå.

• Refleksløype med lommelykt/natursti.

• Egen temadag for seniorene.

• Blåbærtur med påfølgende muffinsbaking.

• Drama-/teatergruppe for høstfestunderholdningen. (Kan klubben ha

dette som ett felles 4H-prosjekt? Se egen faktaside for prosjektarbeid).

• Skogdag for hele nærmiljøet.

Flere tips kan dere finne på 4H 
Norge sin oppdragsbank: 
https://4h.no/oppdragsbanken/

http://www.4h.no/Aktiviteter
https://4h.no/oppdragsbanken/
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• Finn et tema du kan tenke deg å lære mer om, eller noe du ikke kan så
mye om fra før

• Avtal med de hjemme, er dette ok? Kan du samarbeide med flere i
klubben?

• Underskriv avtalen i prosjektheftet med en av dine foresatte. Avklar
hvem som skal betale eventuelle utgifter. Kan du holde på med
prosjektet hjemme? Kan du gjøre deler av prosjektet andre steder?
Andre du kan samarbeide med?

• Trenger du egen prosjektveileder?
• Registrer prosjektvalget ditt på ”Min side” på 4H.no.

Mars fram til sommerferien
• I planen du setter opp, kan det lønne seg å sette opp et tidspunkt for

når de enkelte delene skal gjennomføres. Seniorer: sett opp budsjett!
• Husk å ta masse bilder underveis! Ha mye å velge blant til utstillinga

på høstfesten.
• Før logg/arbeidsbok. Tenk gjennom om det er noe i prosjektet som

bare kan gjøres på vårparten, og ikke siden?
• Spør familie og kjente underveis om hjelp, tips og råd.
• Spar på kvitteringer. Det er lurt å føre inn i regnskapet underveis.
• Sammenhold med budsjettet. Hvordan ligger du an?

August og september
• Har du jobbet med prosjektet i sommerferien, eller må det gjøres en

ekstra innsats nå? Dersom det er ting som ennå ikke er laget eller
produsert, bør dette gjøres nå.

Prosjektarbeid
Meningen med et 4H-prosjekt er at 
du skal lære ved å gjøre.

Arbeidet med et 4H-prosjekt kan deles inn i tre hoveddeler: Forarbeid, 
gjennomføring og etterarbeid. Forarbeidet består av valg av prosjekt og 
alternativ, avtaler, plan, budsjett og møteplan. Gjennomføring består 
av praktisk arbeid, fagstoff, studiering, klubbaktivitet og arbeidsbok. 
Etterarbeid består av regnskap, rapport og utstilling. 
Prosjektene er digitalisert fra 2020: https://4h.no/4h-prosjekter/

Januar til februar

Sjekk om du kan finne 
aktiviteter på storkurs/
temakurs eller leir som du 
kan bruke til å gjøre ditt 
4H-prosjekt.

https://4h.no/4h-prosjekter/
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• Gjennomføre klubbaktivitet for de andre. Tenk på at du skal lære de 
andre noe nytt!

• Skrive ferdig regnskapet, sjekk mot budsjettet. Hvordan gikk det? 
Hvorfor gikk det sånn? Hva kunne vært gjort annerledes?

• Skrive rapport. Husk å kommentere både det som gikk som planlagt, 
og det som ikke gjorde det. Dersom noe ikke gikk som planlagt, 
hvorfor gjorde det ikke det, og hva kunne du gjort annerledes? 

Oktober
• Forberede utstillingen til høstfesten: lage en skisse av utstillinga i 

prosjekt-heftet: Lag for eksempel plakater og lysbildeframvisning, finn 
fram utstyret du skal stille ut.

• Hva kan jeg ta med på utstillinga for best å vise hva jeg har lært?
• Er det noe jeg kan ta med for å gjøre utstillinga spennende og vekke  

nysgjerrighet?
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Opprinnelsen til 4H finner vi i USA i 1903. Bomullsbøndene i Texas var 
sterkt plaget av angrep fra snutebilla og det reduserte avlingene sterkt. Den  
amerikanske regjeringen sendte Seaman A. Knapp til Texas for å hjelpe 
bøndene til å prøve andre dyrkingsmåter. Men bøndene var ikke så villige til 
å prøve noe nytt, og det ble først fart i sakene da noen ungdommer fikk prøve 
seg. I 1907 ble den første ungdomsforeningen, eller klubben, startet. De unge 
fikk små jordstykker som ble dyrket etter Knapps anvisninger. Avlingene 
på jordstykkene til ungdommen var seks ganger så store som vanlig, og da 
begynte også bøndene å praktisere nye metoder. 

Historien til 4H i Norge
I 1926 ble de første jordbruksklubbene dannet i Norge etter inspirasjon fra 
USA. Det var særlig Noregs Ungdomslag som arbeidet med dette. I 1936 ble 
Landslaget for Norske Jordbruksklubber dannet som et samlende organ for 
klubbarbeidet her i landet. Det er dette vi regner som starten for 4H-arbeidet 
i Norge. 
 Trøndelag var tidlig ute med sine ungdomslag. Disse var egentlig ikke 
jordbruksklubber, men var ofte forløpere for klubber. Klubbene i Ski i 
Akershus og Tinn i Telemark blir regnet som de første 4H-klubbene her i 
landet. Disse klubbene ble kalt jordbruksklubber og er direkte forløpere for 
4H. I Telemark ble den første jordbruksklubben startet i Atrå i Tinn i 1926, 
og den har hatt aktivitet i alle år siden, og har det fremdeles. Den 3.april 
1936 ble ”Landslaget for Norske Jordbruksklubber” konstituert, og Lover for 
Landslaget ble vedtatt 4.mai samme år.
 En god del klubber og 4H-ere markerer dagen med å sove ute «Under 
åpen himmel».

4H-dagen
Vi regner 4. mai som bursdagen til 
4H Norge, og hvert år markeres den 
over hele landet.
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Bruk 4H-dagen
4H-dagen er en fin anledning til å skape 
blest om egen 4H-klubb og arbeidet 
i 4H. Mange klubber står på stand i 
nærmiljøet sitt på 4H-dagen, og mange 
bruker dagen til å selge 4H-loddene. 
Når klubbene finner på noe morsomt, og 
spesielt på 4H-dagen, bør den invitere 
lokalavisa for å fortelle om bakgrunnen 
for 4H-dagen, om 4H og alt det 
morsomme som skjer der! 
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• Legg inn dato for høstfesten i årsplanen som dere skriver i november/
desember. Meld inn dato for høstfesten så tidlig som mulig til 4H i fylket.

• Sørg for at høstfestlista er a jour. Hvert enkelt medlem har ansvar for å registrere 
prosjektet sitt i medlemsregisteret, men styret har også mulighet til å registrere 
prosjektene på medlemmene. Høstfestlista kan du ta ut under ”Rapporter” i 
medlemsregisteret.

• Skaff prosjektvurderere i god tid på forhånd. Plukk for eksempel blant klubb-
rådgivere, alumner, fagpersoner osv.

• Bestill lokale for høstfesten i god tid. Mange klubber har samme lokale hvert år.
• Ta med prosjektarbeid som tema på enkelte klubbarrangement utover våren for å 

sikre at alle er i gang, og har skrevet avtale og lagt en plan for prosjektet.
• Informer om høstfesten! Send pressemelding til aviser og TV, og lag plakater. 

Synliggjør at dette er et åpent arrangement.
• Invitasjoner – skal noen spesielle få en invitasjon, for eksempel banken, folk fra 

kommunen, skoleelever. Der sparebanken betaler merkene for klubben er det 
spesielt viktig at klubben tar kontakt på forhånd. Hvis banken sponser merkene, er 
det også fint å sende et takkebrev med for eksempel et bilde fra høstfesten.

• August/september: fordel oppgaver blant alle i klubben; mat/servering,
loddsalg og gevinster, underholdning, stoler og bord, teknisk utstyr,
sceneteppe, oppvarming av lokalet før de som skal vurdere prosjekt kommer, rydd 
og vask av lokalet etter høstfesten, gaver (noen klubber gir en liten oppmerksomhet 
til noen de har lyst til å hedre; sponsorer som er tilstede på høstfesten, 
prosjektvurderere, andre som har bidratt med en spesiell innsats). Tiltaksplanen 
egner seg godt også til denne planleggingen.

• Kan noen av prosjektene vises fram andre steder etter høstfesten?
• Sjekk om klubben din har jubileum – skal det markeres?
• Høstfesten er litt høytidlig, så vi pynter oss.
• Noen fra styret bør lede festen.
• Husk å snakke høyt slik at alle hører dere, eller bruk mikrofon.
• Nye medlemmer som har begynt om høsten må òg trekkes inn i det praktiske 

arbeidet med en høstfest.
• Ved å gå inn på https://4h.no/grafisk-profil/category1112.html kan 4H-klubben 

laste ned maler for flotte flyere, plakater og invitasjoner med 4H-logo som kan 
brukes til planleggingen av høstfesten.

Høstfest
Høstfest er noe av det gøyeste vi gjør. 
Her har du en liste over forberedelse 
og gjennomføring.

https://4h.no/grafisk-profil/category1112.html
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Lage gjerne kjøreplan for høstfesten. Denne bør ha med hva 

som skal skje, når det skal skje og hvem som har ansvar for at det 

skal skje.
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Når 4H-medlemmene har gjennomført og fått godkjent et 4H-år og 
prosjektet sitt, får de merker. Merkene blir som regel delt ut på høstfesten, 
og det er gjerne noen fra 4H i fylket som kommer og deler ut merkene. 
Merkene f.o.m. bronse blir tildelt fortløpende etter antall gjennomførte 
prosjekt etter fylte 12 år. Man tar ikke hensyn til medlemmets alder, men 
hvor mange prosjekt vedkommende har gjennomført. 

Prosjektet
For å få plaketten må 4H-medlemmet ha gjennomført sju prosjekt 
(aspirantprosjektene teller ikke) før de fyller 25 år. Som hovedregel kan man 
bare ha ett prosjekt pr. år. Dispensasjon kan gis etter søknad til 4H i fylket. 
Aspirantene får utdelt et aspirantmerke som blir delt ut til alle aspiranter 
enten de er 10 eller 11 år gamle. Klubbrådgiverne får tildelt merke etter fem 
år. 

50 %-regelen
For å få godkjent 4H-året og prosjektet, må man delta på minst 50 % av  
aktivitetene i klubben. Denne oversikten finner man i frammøteprotokollen i 
møteboka. Dersom det ser ut til at et medlem ikke vil greie 50 % frammøte, er det 
viktig at styret gir vedkommende beskjed om dette i så god tid på forhånd at man 
har mulighet til å få 4H-året og prosjektet godkjent. Skolegang, hybelliv, foreldre 
som bor på ulike steder, sykdom o.l. er berettigede grunner til å gi fritak fra 
50%-regelen. Styret i klubben behandler selv søknader om fritak fra denne 
regelen.

Merkesystemet
Når medlemmene har gjennomført 
og fått godkjent et 4H-år og prosjekt 
får de merker.
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NB: De som har hoppet over år, må ”ta igjen” merkene før de går videre. Før man kan motta plaketten, må man ha alle merkene. Alle medlemmer 
kan selv sjekke i medlemsregisteret hvilket merke de skal ha. Klubbrådgiverne kan se for alle medlemmene i klubben. 

Merkesystemet
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Verving
Å verve nye medlemmer til 4H er 
viktig!

Vi ønsker at så mange som mulig skal få ta del i det gode fellesskapet 4H er 
og de verdiene vi står for. Da må vi framsnakke 4H og fortelle alle hvor gøy 
vi har det. Dersom klubben har mange medlemmer i ulik aldre og med ulik 
kompetanse, blir det flere å dele oppgavene på og enklere å få gjort alt vi har 
lyst til å gjøre. Dessuten blir det mer sosialt og klubben får mer penger som kan 
brukes på aktiviteter. 

Verving kan skje over alt og hele tiden. Det viktigste vi gjør er å vise oss fram i 
lokalsamfunnet, i media og ved å fortelle om alt som er bra med 4H. 

I november er det nasjonal vervemåned. Da kan alle klubbene være med på 
nasjonal dugnad for å få flere medlemmer i 4H. Det blir utdelt vervepremier. 
Mer informasjon om verving og vervemåneden sendes ut i klubbservice og 
finnes på https://4h.no/ressurssider/verving/.

Meld inn nye medlemmer 
på https://4h.no/blimed/

https://4h.no/blimed/
https://4h.no/ressurssider/verving/
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 I 4H har vi mange gode saker, tips og arrangement vi kan fortelle om. Mediene 
er som regel takknemlige for tips, og i 4H har vi som et mål at vi skal bli flinkere 
til å fortelle om sakene våre i mediene.  Hvis noen av 4H-medlemmene har «Gjør 
klubben din synlig. Media og kommunikasjon» som 4H-prosjekt, er det naturlig at 
de får ansvaret for å synliggjøre klubben i media og lokalmiljøet. Er det ingen som 
har det som 4H-prosjekt, anbefaler vi klubben å ha prosjektheftet «Gjør klubben 
din synlig. Media og kommunikasjon»  som et oppslagsverk og en veileder for 
synliggjøring av klubben.

Noen tips for å skape en god mediekontakt
Ikke vent til journalisten kommer til deg. Ta kontakt om du mener du har noe som 
kan interessere. Journalister har ofte dårlig tid, derfor henvender de seg ofte til folk 
de kjenner fra før når de skal lage en ny sak. Da er det fint at du har vært i kontakt 
med dem på forhånd, slik at de har deg på lista si. Gi informasjon om arrangement 
og aktiviteter i god tid på forhånd. Det holder ikke å ringe avisen dagen før. Ta 
gjerne bilder og lag et lite referat som sendes avisen etter gjennomført arrangement 
og aktivitet. Med ferdige artikler er det lettere å få inn stoff i avisene. Bruk e-post og 
følg opp med telefon. Dersom du kan fylle flest mulig av disse kriteriene har du 
stor sjanse for å få saken på trykk.

Gode saker
• er saker som angår flest mulig
• er saker som inneholder en nyhet. Ha alltid

nyheten først i alt skriftlig materiale
og nevn den først ved henvendelser til
journalisten

• er saker som har en viss
”sensasjonsfaktor”

• gir eksklusivitet, dvs. at den du kontakter
får enerett til stoffet

• har lokale poeng

Mediearbeid
Her finner du gode tips og råd om 
hvordan komme på trykk.

Journalisten liker
• kontaktpersoner
• lokale vinklinger og

sammenhenger
• respekt
• kilder
• konkrete faktaark.

Gjennom bruk av 
media oppnår 4H-klubben
• å være synlige for

medlemmene
• å få flere medlemmer
• god profilering av 4H
• bedre synlighet i

lokalmiljøet.

På våre ressurssider finner 
dere informasjon og nyttige 
tips til hvordan jobbe med 
synliggjøring i klubben. Her 
finner du også 
retningslinjer om bildebruk i 
4H. https://4h.no/
ressurssider/synliggjoring/

Egne klubbsider 
Alle klubber har tilgang til å 
lage egne hjemmesider via 
www.4h.no. Sidene har 
samme profil som 4H 
Norge og 4H i fylket. Ta 
kontakt med 4H i fylket for 
å få tildelt brukernavn og 
passord til egne 
klubbsider. 4H i fylket vil 
også være de som står for 
opplæring av de enkelte 
klubbene.

http://www.4h.no
https://4h.no/ressurssider/synliggjoring/
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Medlemsregister
Medlemsregistret gir dere oversikt 
over klubbarbeidet.

Innlogging til medlemsregisteret finner du via Min Side på www.4h.no   
Medlemsregisteret forenkler administrasjonen av 4H-klubben. I registeret 
kan du ta ut flere ulike lister over alle medlemmene og etiketter. Du kan 
få mye god informasjon av registeret, men det krever at det blir holdt 
oppdatert. Styret i klubben har ansvar for oppdatering av opplysninger som 
gjelder styreverv, men medlemmene selv har ansvar for at opplysningene 
som står om dem er riktig. Medlemmene skal også selv melde seg på ulike 
nasjonale og fylkesvise arrangement via medlemsregistret. 

Om medlemsregistret
Det er viktig at alle som er med i 4H er registrert i medlemsregisteret. Det 
letter  arbeidet mye for klubben lokalt siden den slipper å lage egne lister. 
I tillegg bruker 4H Norge og 4H i fylket medlemsregisteret for å sende 
medlemsblad og annen informasjon til medlemmene. 4H i fylket skal 
også fylle ut 4H-vitnemål og dele ut merker, og da må opplysningene om 
medlemmene være korrekte. 

Brukernavn og passord
For å logge inn i registeret må man ha medlemsnummer og 
passord. Medlemsnummeret finner du på kontingentfakturaen, på gamle  
medlemslister, på medlemsblader eller ved å ta kontakt med 4H i fylket eller 
andre med tilgang til registeret. Passord (nytt eller kopi) kan du på tilsendt 
til e-posten din ved å trykke på ”glemt passord”. Forutsetningen for at dette 
skal fungere er at din e-postadresse er lagt inn i registeret. Om dette ikke 
er gjort, må du be 4H i fylket eller andre med tilgang til registeret (noen i 
styret) om å legge inn e-postadressen din. 

Retting av medlemsliste
Utmeldinger skal sendes via e-post til kontingent@4h.no, disse vil gjelde fra 1. 
januar året etter. Innmeldinger gjøres på https://4h.no/blimed/. 

Eventuelle endringer i 
medlemsregisteret som får 
innvirkning på klubbarbeidet 
og veiledere til bruk av 
det nye systemet vil bli 
publisert på https://4h.no/
ressurssider/
medlemsregisteret/
brukerveiledninger og i 
andre informasjonskanaler 
som 4H Norge bruker. 

http://www.4h.no
https://4h.no/ressurssider/medlemsregisteret/
https://4h.no/blimed/


29

Medlemsregister

Endring av verv etter årsmøtet
Klubbene skal i følge vedtektene gjennomføre sitt årsmøte innen 1. 
desember. På årsmøtet skal man velge styre og klubbrådgiver. Dersom det er 
endringer i sammensettingen av styret må dette endres i medlemsregistreret. 
Endring av verv må gjøres før dere kan legge inn Årsrapport og Årsmelding. 
Det er leder, nestleder, kasserer, sekretær og klubbrådgiver som kan endre 
vervkodene.

Hvordan?
• Logg inn på Min side og klikk inn på medlemsregisteret.
• Klikk på fanen merket «verv».
• Avslutt vervene for de som har gått ut av styret ved å klikke «Velg» ved

siden av navnet til den som skal avsluttes. Skriv datoen årsmøtet var i
rubrikken «Til-dato». Så skal du lagre; klikk på «disketten».

• For å legge til nye styremedlemmer/klubbrådgivere må du klikke på
«arket»; symbolet til høyre for lagresymbolet.

• Fyll ut «Komite», «Vervkode», «Fra-dato», «Aktør» og klikk på
«disketten» ved siden av «arket». «Aktør» er medlemmet som skal
legges inn. For å finne medlemmet skriver du inn «etternavn fornavn
mellomnavn» (uten komma mellom) i rubrikk nr 2 og klikker på
«forstørrelsesglasset» ved siden av. Da kommer medlemmet opp, og
du klikker «velg».

Årsmelding og årsrapport
Alle 4H-klubber skal registrere årsmelding og årsrapport i 
medlemsregisteret. Det er kun den nyvalgte lederen i 4H-klubben som 
kan gå inn i årsrapporten i medlemsregisteret og fylle ut årstall og dato 
for årsmøtet. Årsmelding kan alle i styret legge inn, men det er vanlig 
at sekretæren gjør det. Det står mer om dette i Møteboka. Endringer av 
styreverv er det sekretæren som har ansvaret for. 

Studiearbeid
4H er medlem i 
Studieforbundet Natur 
og Miljø. Studieforbundet 
legger til rette for kurs og 
studiearbeid sentralt og 
lokalt, og administrerer 
og formidler statstilskudd 
til gjennomførte kurs 
og studieringer. Ved å 
melde inn kurs vil man 
kunne få  økonomisk 
støtte til 4H-klubben. 
Mange av 4H-prosjektene 
har et studienummer 
som kan meldes inn til 
Studieforbundet. Les mer 
om støtteordningen, kriterier 
for tilskudd og finn godkjente 
studieplaner på 
www.naturogmiljo.no.

Fullstendige rutiner og 
retningslinjer for frifondmilder 
4H Norge finner dere på 
www.4h.no
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4H-klubber som fyller ut 
årsmelding og årsrapport 
i medlemsregisteret, og 
legger ved nødvendige 
dokumenter får tildelt 
Frifondmidler og 
momskompensasjon. 
Fristen for dette er 
1.desember!

Du finner gode 
brukerveiledninger på 
www.4h.no

• engangskoder, registrert passord eller smartkort for innlogging og signering i Altinn
• vedtekter for 4H-klubben (4H Norges normalvedtekter for 4H-klubber kan brukes)
• stiftelsesdokumenter for 4H-klubben eller bekreftelse på 4H-klubben sin eksistens 
(kontakt 4H i fylket)
• siste årsmøteprotokoll som bekrefter valgt styre
• personnummer på alle styremedlemmer (11 siffer).

NB! Når dere foretar registreringen, husk å lagre etter hvert som dere legger inn 
nye opplysninger!

Økonomisk 
planlegging
Husk å søk støtte. 

Frifondmidler er penger fra Norsk Tipping for å skape lokal aktivitet. 4H Norge 
fordeler frifondmidlene som driftsstøtte til eksisterende klubber og oppstartsmidler 
til nye klubber. Driftsstøtten beregnes ut fra et grunnbeløp pr. klubb og et tillegg pr. 
medlem under 26 år pr. 31.12. forrige år. Pengene overføres til klubbene så fort som 
mulig, senest innen 31. desember. Bruken av Frifond-midlene rapporteres under 
årsmelding og på regnskapsrapporten pr 1.desember. 

Dersom en klubb ikke benytter midlene til lokal aktivitet eller rapportering 
mangler, skal frifondmidlene for det aktuelle året kreves tilbakebetalt til 4H Norge. 
Disse midlene vil så inngå i den totale potten for påfølgende års tildeling fra 
Frifond. Klubber som ikke får tildelt frifondmidler kan klage innen tre uker etter at 
de ble kjent med tildelingen. Klagen sendes til 4hnorge@4h.no. Klagen behandles 
av sekretariatet, som tar endelig stilling til saken.

Grasrotandelen
Grasrotandelen er en tilskuddsordning hvor hver enkelt spiller i Norsk Tipping kan 
gi 5 prosent av det vedkommende spiller for direkte til et lokalt lag eller forening. 
Mange steder kan man på den lokale butikken lese hvilke av de lokale foreningene 
som har registrert seg i Frivillighetsregisteret, og Grasrotandelen gir derfor god 
synliggjøring av 4H!

For å registrere en 4H-klubb trenger man:

https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen
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Landslotteri
Lotteriet er en av 4H sine viktigste inntektskilder, og overskuddet går både til klubbene, 
4H i fylket og til 4H Norge. En del av overskuddet går dessuten til 4H Norge sitt 
solidaritetsarbeid i Gambia, der barn og unge i landsbyene hjelpes til en bedre framtid. 

Antall lodd
Hver klubb skal selge minimum 15 lodd pr. medlem over ti år, men det er fullt mulig å selge 
flere. Ekstra lodd kan bestilles ved å sende en e-post til  4hnorge@4h.no.

Faktura
Fakturaen for loddene blir sendt sammen med loddene. Betalingsfristen er 15. september.

Fortjeneste
Prisen pr lodd er kr 20,- Klubbene får kr 3,- pr lodd for de 15 første solgte pr. medlem. Hvis 
det selges mer enn 15 lodd pr. medlem, får klubbene kr 10,- pr lodd i fortjeneste f.o.m. lodd 
nr. 16. 

Salsperiode
Salgsperioden er 15. februar til 15. september. 

Premiering 
Den klubben i fylket som selger flest lodd pr. medlem får kr 5.000,- i premie. Den klubben i 
hele Norge som selger flest lodd pr. medlem får i tillegg kr 10.000,-

4hnorge@4h.no
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Arkivering
Hvert år får klubben tilsendt brev, eksempel på prosjekt og mye annet materiell. 
I utgangspunktet trenger dere ikke ta vare på noe av dette, fordi avsender har 
helt sikkert tatt vare på det slik at det er mulig å få tak i på nytt dersom det 
skulle være aktuelt. Likevel er det unntak. Dersom klubben har søkt penger 
og dere har fått støtte, bør tilsagnsbrevet inn i billagspermen til kassereren. 
Møte- og Kassaboka bør dere ta vare på for ettertida. Møteboka er det viktigeste 
dokumentet klubben har. Her kan dere få mange opplysninger om hvordan 
klubben har vært drevet tidligere o.l. Noen kommuner har egne arkiv der 
frivillige lag og organisasjoner kan få lagre ting som er viktig for historien til 
klubben. 

Oppbevaring
Klubben har trolig mye materiell som prosjekthefter, lavvo, telt, leirutstyr, 
volleyballer osv. I Kassaboka står det ei inventarliste, og det kan være lurt å gå 
gjennom utstyret klubben har hvert år for å se om noe har blitt ødelagt i løpet 
av året, om noe har blitt borte osv. Klubben må finne ut hvor slikt skal ligge 
når det ikke er i bruk, og hvem som skal ha ansvar for at ting som blir brukt 
kommer tilbake til rett sted. 

Lagring
Hva skal vi ta vare på i klubben? Og 
hvem skal gjøre det?
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Det er likevel en stor forskjell fra de fleste andre organisasjoner: 4H er 
medlemsstyrt og det er medlemmene som på årsmøtet velger hvilken voksne 
som skal være klubbrådgivere. Klubbrådgiverne har ikke stemmerett på 
årsmøtet. De skal være rådgivere og tilretteleggere, spesielt for styret. 

Skap et godt voksennettverk!
Det er viktig at de voksne i 4H også har det morsomt! Og det er plass til flere 
engasjerte voksne enn klubbrådgiveren. Noen klubber er flinke til å lage egne 
voksenkvelder og sosiale samlinger. Det er en styrke for klubben, og dermed 
medlemmene, å ha mange engasjerte voksne som alle bidrar med det de er 
gode på. Noen er glade i å gå tur og finne på ting ute, mens andre er gode 
på pepperkaker og marsipan. Da er det lurt å fordele oppgavene slik at alle 
kan bidra med det de har lyst til.  4H i fylket arrangerer hvert år ei helg hvor 
alle rådgiverne i fylket møtes for å ha det sosialt sammen, diskutere felles 
utfordringer og få gode ideer å ta med tilbake til klubben.

Voksne som prosjektveiledere
De fleste 4H-ere arbeider med et 4H-prosjekt fra januar - februar til  
høstfesten. De fleste velger prosjekt der foresatte kan hjelpe dem, men noen 
trenger andre som kan være prosjektveiledere. Kanskje noen foresatte kan være 
prosjektveiledere for flere? Kanskje klubben kan samarbeide med andre lag og 
organisasjoner om å være prosjektveiledere? 4H-erne kan jobbe alene eller i 
grupper med prosjektet sitt. De voksne bør oppfordre 4H-erne til å velge det de 
har aller mest lyst til, og så hjelpe dem med å tilpasse prosjektet til hver enkelt.
De voksne har en viktig rolle med å veilede og motivere for prosjektarbeidet. 
Sammen med 4H-eren løser man utfordringene og finner veier videre. 

De voksnes rolle
Som i alle frivillige barne- og ungdoms-
organisasjoner er de voksne i 4H en 
viktig ressurs.
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• Medlemmer over 15 år som skal være skal være aspirantledere over tid og gjennom

flere møter/aktiviteter.

• Prosjektveiledere/-hjelpere over 15 år som skal delta på jevnlige samlinger med de

samme medlemmene.

• Klubbrådgivere og andre voksne støttespillere som jevnlig skal delta på klubbmøter

og -aktiviteter.

• Tillitsvalgte på fylkesnivå som skal skal sitte i styre el. utvalg med mindreårige.

• Medlemmer av leirkomiteer / andre arrangementskomiteer samt frivillige hjelpere

til slike arrangementer som kommer i en posisjon der de vil ha nær kontakt med en

eller flere av de samme ungdommene gjentatte ganger.

• Ansatte og frivillige medhjelpere på 4H-gårdene som over tid skal ha kontakt med

en eller flere av de samme ungdommene.

Hva vil stå i politiattesten?
Politiattesten vil inneholde opplysninger om vedkommende er straffet eller for 
tiden siktet for voldtekt, andre seksuelle overgrep (både mot barn og voksne), 
eller oppbevaring/distribusjon av barnepornografi. 

Politiattester
4H skal være en trygg arena for 
medlemmer og frivillige.

4H har krav om at ansatte og frivillige må levere begrenset politiattest for å 
kunne arbeide eller være med i organisasjonen. Krav om politiattest kan virke 
forebyggende og kan medføre at potensielle overgripere lar være å engasjere seg 
i organisasjonen. Se politiets nettsider for mer informasjon: 
https://www.politi.no/tjenester/politiattest/

Hvem kan det innhentes politiattest fra?
I henhold til politiregisterforskrifter §34–1 j.f Politiregisterloven § 39 første 
ledd, kan frivillige organisasjoner innhente begrenset politiattest fra personer 
som, lønnet eller ulønnet, utfører eller skal utføre oppgaver for organisasjonen 
som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer 
med utviklingshemming.

Landsstyret i 4H Norge har følgende retningslinjer for avkreving av politiattest:
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Politiattester

Innsamling av politiattest 
4Hs rutine for innsamling av politiattest for frivillige

• Frivillige i klubbene: klubbrådgiver A sørger for at aktuelle frivillige i
klubbene fremviser politiattest og at dette blir registrert i medlemssystemet.
• Frivillige i fylkene: organisasjonsrådgiveren i fylket sørger for at aktuelle
frivillige fremviser politiattest og at dette blir registrert i medlemssystemet.
• På 4H-gårdene og 4H-setrene: på 4H-gårdene er det gårdsbestyrer/
gårdeier som har dette ansvaret.
• Ansatte i 4H: administrasjonsleder i 4H Norge sørger for at aktuelle
4H-ansatte fremviser politiattest.
• De som ikke leverer: de som ikke leverer eller har attest med merknad,
får ikke delta i 4Hs aktiviteter.

Registrering av politiattest
Den som blir forelagt politiattesten skal registrere den i meldemsregisteret. Fyll 
inn registrert dato og gyldig fra/til-dato. 

Taushetsplikt
Alle som håndterer politiattester i 4H har taushetsplikt mht. hva som kommer 
fram i disse.

Gyldighetsregel
Politiattesten som fremvises skal ikke 
være eldre enn 6 måneder. Når 
politiattesten er vist fram, er den gyldig 
inntil en skifter verv/rolle. Da må ny attest 
fremvises.
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4H-ordbok
Her er en oversikt over ord vi ofte 
bruker i organisasjonen. 

4H-gård - En gård som er godkjent som aktivitets- og besøkssted for barn og 
unge.
4H-gård Norge - Nettverket av 4H-gårder. Het tidligere FNG (Forum for norske 
4H-gårder).
4H-løftet - ”Vi lover å arbeide mot det mål å bli en ungdom med klart Hode, 
varmt Hjerte, flinke Hender og god Helse”. Arrangement i 4H startes eller avsluttes 
ofte med 4H-løftet. Sies ofte når medlemmene står i ring, slik at det er lett å få 
sendt ”gnisten” etterpå.
4H-nemnd - En slags klubb for klubbene. Her kan flere klubber i f.eks. samme 
kommune samarbeide om arrangement, og hjelpe hverandre i vanskelige tider. 
Ikke alle kommuner har slike.
4H-prosjekt - Det er et prosjekt 4H-erne jobber med ett år, fra januar/februar til 
høstfesten. Da skal 4H-prosjektet være ferdig og kunne presenteres med utstilling 
osv.
AKTiVITET - 4H Norge sitt medlemsblad
Alumn - 4H-er som er ferdig med 4H-programmet, men som fortsatt er med i 
4H. Alumnene hjelper 4H i fylket med å arrangere ulike arrangement som for 
eksempel miljøtorg på fylkesleir, stiller opp som kursinstruktører, leirledere osv. 
Reiser på turer, leirer og har det sosialt.
Aspirant - medlemmer som er 10 og 11 år.
Aspirantleir - Det er klubbene eller nemndene som arrangerer disse. 
Arrangøransvaret går på rundgang. Aspirantleiren er som oftest i juni eller 
august. (Ikke alle fylker har aspirantleirer).
Avtale - Må skrives for hvert 4H-prosjekt. Det er en avtale med foresatte og 
andre man skal samarbeide med i 4H-prosjektet.
Budsjett - Et overslag over utgifter og inntekter klubben kommer til å få i løpet 
av 4H-året.
Daglig leder og organisasjonsrådgiver - De som jobber på 4H-kontorene til 
4H i fylkene. Het tidligere 4H-konsulent og 4H-instruktør
Styrevervkurs - Kurs der styremedlemmene lærer om sine verv. Kurset 
arrangeres av 4H i fylket, og som oftest i ei helg i begynnelsen av året.
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Delegere - Betyr å sette vekk oppgaver til andre. La andre få ansvaret for en
oppgave eller et oppdrag.
Fylkesleir - For juniorer og oppover (som regel, noen fylker har med 
aspiranter på fylkesleirer). Arrangementet går på omgang mellom klubbene i 
fylket, og arrangeres som oftest i slutten av juni.
Gnisten - medlemmene sender en 4H-hilsen til 4H-ere i alle land. 
Medlemmene står i ring, legg armene i kryss (høyre arm over venstre) og holder 
de ved siden av i hånda. Så starter noen (ofte leder) gnisten ved å sende ut et 
håndtrykk, og si «Gnisten er sendt». Håndtrykket skal sendes videre samme vei 
og når den som startet den får den igjen sier den «Gnisten er mottatt». Noen 
avslutter også gnisten med å ”vrenge ringen” ved å snurre rundt.
IFYE - International 4H Youth Exchange. 4H-ere som har gjennomført 
4H-programmet kan reise ut som deltakere i IFYE-programmet, som tilbyr 
utvekslinger til flere land fra tre til seks måneder. De som reiser ut kalles IFYE- 
er.
Junior - Trinnet etter aspirant, fra 12 til 14 år.
Kløvermedlem - et medlemsskap i 4H for barn fra 4-9 år.
Klubbrådgiver - En voksen person som er med og veileder styret i sin ledelse
av klubben. Det kan ofte være flere klubbrådgivere, da er de delt inn etter 
klubbrådgiver A og B. Klubbrådgiver A er “hovedklubbrådgiver”. Klubbrådgiver 
har ikke stemmerett i klubbstyret eller på årsmøtet.
Kontingent - Betales direkte til 4H Norge. Denne dekker bladet du får fra 4H 
Norge og fra fylket, hjelpen du får fra 4H i fylket samt forsikring når du er på 
4H-arrangement.
Leir - aspirantleir, fylkesleir, landsleir, nordisk leir...
Landsleir/Nordisk leir - (for 14 år og oppover), landsleir er hvert år som har 
partall (altså 2000, 2002 osv) og Nordisk leir hvert år med oddetall (2001, 2003 
osv). Nordisk leir går på omgang mellom de nordiske landene (ikke Island).
Lotteri - Lotteriet er en av 4H sine viktigste inntektskilder, og går både til
klubbene, 4H i fylket og til 4H Norge. En del av overskuddet går dessuten til 4H 
Norge sitt solidaritetsarbeid i Gambia, der barn og unge i landsbyene hjelpes til 
en bedre framtid.
Melding - Samme som rapport.
Miljøtorg - Samlingsplass på fylkes- og landsleir med ulike aktiviteter. Eks.
spiseplass, sosiale aktiviteter, diskotek, kiosk og lignende. Det er alumnklubben 
eller trivselsagentene som driver dette.
Miniaspirant - Medlemmer som er under 10 år. Det er opp til hver enkelt 
klubb om de ønsker å ha miniaspiranter.
Plaketten - Tildeles de som har fullført hele 4H-programmet, dvs. minst 7 år
som 4H-er. I tillegg til plaketten får 4H-eren tildelt et 4H-vitnemål der det står 
hvilke prosjekter en har hatt og ev. hvilke verv en har hatt i styret. Dette kan 
være verdifullt senere bl.a. i forbindelse med jobbsøking.
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Plan - Er noe av det første som må gjøres i 4H-prosjektet. En skriver en 
arbeidsplan for hvordan man har tenkt å gjennomføre 4H-prosjektet sitt. 
Rapport - Dette hører til i et 4H-prosjekt, det er det siste du skriver, like før 
høstfesten, eller når du er ferdig med 4H-prosjektet. Det er en rapport for 
hvordan arbeidet har gått, hva du har lært og hva som kunne ha vært gjort 
annerledes.
Referat - Skrives etter hvert medlemsmøte og styremøte av sekretæren. 
Dette er et kort sammendrag av hva som skjedde på møtet.
Regnskap - En nøyaktig oversikt over hvilke utgifter og inntekter klubben 
har hatt. Kredit og debet føres på forskjellige poster. Til slutt blir det ført 
en balanse på regnskapet som viser om klubben har gått med over- eller 
underskudd.
Senior - Trinnet etter junior, medlemmene er 15 år til 19 år.
Storkurs - Et kurs som arrangeres av 4H i fylket med forskjellige temakurs 
som for eksempel swing, volleyball, teater osv.
Trivselsagenter - Jobber med å skape et godt miljø i klubben eller på leir, 
kurs osv.
Årsmelding - Årsmeldinga skal fortelle om aktiviteten i styret og klubben 
det siste året.
Årsmøte - Er det høyeste organet i alle ledd av organisasjonen. I klubben 
skal det avholdes før 1.desember, i fylket innen utgangen av mars og nasjonalt 
blir det arrangert annethvert år.
Årsplan - En plan som forteller om alle aktiviteter som skal gjennomføres
i klubben kommende år. Det kan f.eks. være møter, turer, leirer og andre 
arrangement som 4H-klubben skal være med på.
Årsrapport - Rapport som den nyvalgte lederen skal registrere i 
medlemsregisteret innen 1. desember. Det er kun årstall og dato for årsmøte.
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Dette er 4H
Er du nygjerrig på hva 4H kan tilby? 
På disse sidene får du et innblikk i 
tilbudet vårt.

Medlemmene i en 4H-klubb er mellom 10 og 25 år, og det blir ikke stilt spesielle krav 
for å bli med. I 4H kan du mene og interessere deg for det meste. 4H Norge er en stor 
og aktiv organisasjon med 4H-klubber i alle fylker. 
 Vår målsetting blir uttrykt gjennom 4H-løftet: Vi lover å arbeide mot det mål å bli 
en ungdom med klart Hode, varmt Hjerte, flinke Hender og god Helse.
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Medlemmene styrer
I 4H er det medlemmene som bestemmer. 
Styret i klubben består av 4H-ere, og 
4H-erne lager sjøl årsplan for klubben sin 
der de bestemmer klubbens aktiviteter. 
Medlemmene velger også en eller flere voksne 
klubbrådgivere som gir råd og hjelp til styret og 
de andre i klubben. 4H tilbyr kurs i ledertrening 
og organisasjonsarbeid.

Lære ved å gjøre
I 4H trenger du ikke være ekspert, men ved 
arbeidsmåten «å lære ved å gjøre», blir 
mange 4H-ere etter hvert ganske flinke til 
både det ene og det andre. I tillegg til arbeidet 
med 4H-prosjektet får 4H-erne lære mye om 
møteledelse og organisasjonsarbeid. 4H-ere 
er med på turer i skog og mark, tevlingsdager, 
volleyballkamper, hyggekvelder, teaterarbeid og 
mye mer.

4H-prosjekt
Som 4H-medlem velger du et praktisk 
4H-prosjekt som du arbeider med gjennom 
hele året. 4H-prosjektet har en skrivedel 
og en gjøredel. Gjennom arbeidet med 
4H-prosjektet lærer du mye nytt. Der er 
mange forskjellige praktiske 4H-prosjekt 
å velge mellom, slik at alle skulle finne et 
emne som passer.
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Leir er topp
Hvert år får du som 4H-medlem tilbud om å være med på leir: 
Aspirantleir for de yngste, og fylkesleir og lands- eller nordisk leir 
for de eldste. De som har vært på leir en gang og oppdager leirlivet 
i 4H, reiser på leir år etter år.
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samarbeider med
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