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Protokoll fra det 10. sentralstyremøtet  

i 4H Norge 2020 
 

 

Dato:  20. oktober  

Sted:  Teams 

Tilstede:  Siri Myhre   

Jens Håkon Birkeland  

Andreas Ølvestveit 

Martin Holmen  

Helle Formo Hartz 

Andrine Jensen Fossum  

 

Raymond Kirknes (vara) 

Astrid Wehn (vara) 

Torgeir Timenes Bell (vara) 

 

Turi Elise Kaus (ansattrepresentant)  

 

Emil Barstad (N4HA) 

Ole Mathis Kruse (4H gård Norge)  

 

Ann Evelyn Bergli  

Randi Versto Kaasa  
Fraværende:  Simen Saxebøl 

Thor Christian Grosås 

  
Møteleder:  Siri Myhre 

Referent:  Randi Versto Kaasa  
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Faste saker 

Sak 01.10 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

Vedtak: Innkallinga og sakslista godkjennes  

  
Sak 02.10 Godkjenning av protokoll fra det 9. sentralstyremøtet i 2020 

 

Vedtak: Protokollen fra det 9. sentralstyremøtet godkjennes.   

 

Sak 03.10 Styrets kalender 

 

- Styremøte 27. - 29. november i Kristiansand, fra kl. 18:00 fredag til kl. 14:00 søndag.   

- Styremøtet på Teams 9. desember.  

- Det første styremøtet i 2021 foreslås siste helgen i januar, 29. - 31. januar, med felles 

dag med ansatte lørdag 30. Generalsekretær tar en runde med sekretariatet.  

- Kalenderen for 2021 og 2022 oppdateres på det 11. styremøtet.  

 
Vedtak: Styrets kalender oppdateres med eventuelle endringene som kom i møtet.   

 

Sak 04.10 Fylkesrunden  

 

Styreleder tok en kort gjennomgang av hva fylkesrunden er. Kontaktfylker fordeles på det 11. 

sentralstyremøtet.  

  

 

Generalsekretær sitt forslag til vedtak: Styret vedtar ansvarsfordelingen. 

Vedtak: Styret tar saken til orientering.  

 

Sak 05.10 Økonomi status 2020 

 

Sentralstyret ble presentert 4H Norges prognose for 2020 og resultat per tredje kvartal, opp mot 
revidert budsjett 2020, og sammenlignet med resultatet for 2019.  
 
4H Norge går mot et negativt resultat på NOK 538 677, et vesentlig mindre underskudd enn 
estimatet i revidert budsjett, på NOK 2 425 324. Avviket skyldes i hovedsak flere offentlige 
tilskudd, salg av 4Hs varelager og lavere kostnader ifm. møte- og reisevirksomhet.  
  

 

Vedtak: Styret tar regnskapet per tredje kvartal 2020 til orientering. 

 

Sak 06.10 Muntlig orienteringer fra sekretariatet 

 

- 4H Vestfold har oppnådd medlemsvekst (dvs. flere medlemmer per dags dato enn ved 

sist årsskifte). Per 20. oktober har 4H Norge 10 768 medlemmer, det er 174 færre 

medlemmer enn ved samme dato i fjor.  

- 4H skal ansatte en digital innholdsprodusent. Stillingen utlyses snart.  

- Det er satt i gang en prosess med faggruppa i sekretariatet der vi jobber med mandat, 

rolleavklaringer og samarbeidsformer.  
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- Lønnsforhandlingene ble gjennomført i september. God prosess og godt samarbeid med 

fagforeningene. Det er protokollført at vi skal utvikle lønnspolitikk og lønnssystem for 4H. 

Lønnspolitikken skal være på plass innen utgangen av året.  

- Det nye sentralstyret får egne 4H-e-postadresser og egen Office-lisens hvis ønskelig. 

Informasjon sendes ut på e-post.  

- Det er satt sammen en oppfølgingsplan etter landsmøtet – en oversikt over hva som må 

gjøres med ansvar og frister.   

- Det er utarbeidet en ny mal for stillingsbeskrivelser som skal implementeres i hele 

sekretariatet.  

- HR har utviklet verktøyet «Samtaler med ansatte i 4H med et seniorperspektiv». 

Samtalene skal gjennomføres med alle ansatte over 60 år innen ungangen av året.   

 

Vedtak: Styret tar saken til orientering.    

Løpende saker 

Sak 33.10 Retningslinjer for æresutnevnelser  

Fra møtet:  

- Bør organisasjonen kunne komme med forslag, så kan selve nominasjonen behandles 

av sentralstyret?  

- 4H bør ha en mal som brukes ved forslag til æresmedlemskap. 

 

 

Generalsekretærs forslag til vedtak: Sentralstyret vedtar endringene etter innspillene 
som er gitt.  
 

Vedtak:  

- Sentralstyret nominerer kandidater til å motta æresmedlemskap til landsmøtet. 

- Organisasjonen (jr. punkt 1 i prosedyren) skal kunne komme med forslag til 

kandidater. Sekretariatet utarbeider en mal som skal brukes ved innsending av 

forslag.   

- Dokumentet «Æresmedlemskap i 4H Norge – prosedyrer og retningslinjer» 

oppdateres med endringene som er vedtatt. Saken tas opp i første halvdel av 

2021.  

  

Sak 34.10  4H Nordland og lån i forbindelse med landsleir 2020  
 
På det 8. styremøtet 2020 søkte 4H Nordland om å beholde kr 100 000 som ble gitt i lån fra 4H 

Norge i forbindelse med landsleir 2020. Styret utsatte saken på grunn av mulig kompensasjonen 

gjennom krisepakke 2 for frivillige lag og organisasjoner. 

4H Nordland fikk full kompensasjon for utgifter i forbindelse med landsleir 2020, i tillegg til 
kompensasjon for tapte inntekter.  
 

 
Vedtak: 4H Nordland betaler tilbake kr 100 000 som ble gitt i lån i forbindelse med 
landsleir 2020.  
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Sak 35.10 Veien videre for prosjektplattformen   

Prosjektgruppa for digitale prosjekter mener opplæring, videreutvikling og økte ressurser blir 
viktig i veien videre for digitale prosjekter.  
 
 

Generalsekretærens forslag til vedtak:   
- Det opprettes en ny prosjektgruppe på digitale prosjekter innen utgangen av 

2020. 
- 4H har en målsetting om at oppdragsbanken skal bestå av 200 oppdrag innen 

utgangen 2020, og 300 oppdrag innen 1. mars 2021.  
- 4H Norge viderefører ca. 10 fysiske prosjekthefter i 2021 og 2022.  

 
Vedtak:  

- Det opprettes en ny prosjektgruppe på digitale prosjekter innen utgangen av 
2020. 

- 4H har en målsetting om at oppdragsbanken skal bestå av 200 oppdrag innen 
utgangen 2020, og 300 oppdrag innen 1. mars 2021.  

- 4H Norge viderefører ca. 10 fysiske prosjekthefter i 2021 og 2022.  
- I 4H Norges budsjett for 2021 øremerkes midler til opplæring i digitale 

prosjekter.  
  

P-saker  

Se egen P-protokoll.  

 Eventuelt 

Kanalstrategi – tilbud fra Apeland 

Saken må forberedes og tas inn i sentralstyret som en styremøtesak ved en senere anledning.   

 


