Hilsen fra fylket
Informasjonsskriv som sendes elektronisk til alle klubbrådgivere, klubbstyrer,
Fylkesstyret, 4H-gårder og ansatte.
DESEMBER 2020

OM: Frist for å sende inn saker til
fylkesårsmøtet, STYREVERVkurs,
VOKSENsamling, felles 4H-møte i hele
Trøndelag, politiattest, gratulerer til
Roknesvollen som årets frivillig, vi
oppgraderer prosjektplattformen,
Trivselsagent, GOD JUL!

FRIST FOR Å SENDE INN
SAKER TIL
FYLKESÅRSMØTET
Frist for å sende inn saker til
Fylkesårsmøtet er 3mnd før årsmøtet
avholdes. Siste frist for innsending av
saker er derfor 20.12.2020. Årsmøtet går
av stabelen 20.03.2021.

POLITIATTEST
4H ønsker å være en trygg arena for sine
medlemmer og frivillige. Alle nye i 4H 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.

VI OPPGRADERER
PROSJEKTPLATTFORMEN!
Etter brukerundersøkelsen om digitale
prosjekt og prosjektplattformen som ble
sendt ut tidligere i høst har 4H fått inn
enorme mengder med forslag og ideer til
forbedringer på hvordan man gjør digitale
prosjekt. 4H har derfor besluttet å STENGE
prosjektplattformen 1.januar-15.februar
for å gjøre massive oppgraderinger. Vi
beklager de ulempene dette måtte
medføre, men vi anbefaler at alle
begynner med prosjektene sine og skriver
tekst i word og lagrer bilder på en
datamaskin, telefon, ipad eller liknende.
Ny opplæring for rådgivere vil bli gitt via
ett frivillig digitalt møte medio februar.

GRATULERER TIL
ROKNESVOLLEN!
Vi er stolte over å kunne meddele at årets
frivilligpris fra Levanger kommune gikk til
Roknesvollen 4H-seter. Gratulerer med
velfortjent pris!

Les mer om politiattest her

4H Trøndelag
Skolegata 22
7713 Steinkjer

4htrondelag@4h.no
Trine.walleraunet@4h.no
Hilde.klavestad@4h.no
Johan.eggen@4h.no

T: 40074487
H: 91184906
J: 91122711

www.4h.no/trondelag
#vier4h

STYREVERVKURS 5-6. februar
Pga utfordringer knyttet til pågående
pandemi er det besluttet at neste års
Styrevervkurs vil være DIGITAL. Kurset vil
foregå LIVE på ZOOM, og vi anbefaler alle
klubber om å delta. Gå gjerne sammen
med naboklubben og lag dere en egen
liten 4H-festival-helg der dere kan være
sosiale sammen med de som bor i
nærheten. Slik slipper dere også å sitte
alene foran skjermen mens kurset foregår.
Våre utrolig dyktige kursinstruktører har
lovet å lage ett morsom, interaktivt og
spennende kurs, selv om vi må gjøre det
digitalt.
Påmeldingen er nå åpnet på våre
hjemmesider! (NB! Prisen er 1250kr for
både styrevervkurs og voksensamling,
uavhengig av hvor mange fra klubben som
deltar. Fakturaen vil bli sendt til klubben)

både styrevervkurs og voksensamling,
uavhengig av hvor mange fra klubben som
deltar. Fakturaen vil bli sendt til klubben)

SAMMEN. PÅ AVSTAND.
Samme helg som styrevervkurs og
voksensamling, inviterer vi alle klubber i
hele trøndelag til å avholde ett 4H-møte
SAMTIDIG. La oss gjøre noe gøy. Sammen,
men på avstand. ALLE klubber og 4Hgårder vil derfor få tilsendt en gave i
posten fra oss, vi håper dere alle tar
utfordringen og lager et 4H-møte samtidig
med oss andre, søndag 7.februar. Gå
gjerne sammen og samarbeid med
naboklubben.

TRIVSELSAGENT
Informasjon om Trivselsagent 2021 er
sendt ut til alle medlemmer i målgruppa
på mail. Søknadsfristen for å bli en av de

VOKSENSAMLING 7.februar

18 heldige som kan ha Trivselsagent som

Pga utfordringer knyttet til pågående

4H-prosjekt neste år er 10.januar.

pandemi er det besluttet at neste års
voksensamling vil være DIGITAL. Kurset vil
foregå LIVE på TEAMS eller ZOOM, og vi

VI ØNSKER DERE ALLE EN
RIKTIG GOD JUL!

anbefaler alle klubber om å delta, gjerne
med både rådgivere og foreldre.

VIKTIGE DATOER

Voksensamlingen vil foregå samme helg

20.des: Frist for innsending av saker til

som styrevervkurset.

fylkesårsmøtet

Tema på årets samling: Kursinstruktørene

10. jan: Frist for å søke Trivselsagent i

fra styrevervkurset tar dere gjennom en

Trøndelag

«miniversjon av styrevervkurset» og

25.jan Frist for påmelding styrevervkurs og

«hvordan være en god veileder for

voksensamling

klubbstyret».

6.mars: Plakettfest
20.mars: Fylkesårsmøte

Påmeldingen er nå åpnet på våre
hjemmesider! (NB! Prisen er 1250kr for

1.mai: Under åpen himmel
4.mai: 4H-dagen

