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OM: 4H aktivitet i vinter,
politiattest, vi oppgraderer
prosjektplattformen, nettbutikken,
STYREVERVkurs, VOKSENsamling, 4H –
korona og smittevern, nytt styre i brreg,
møteboka/kassaboka/året rundt og
viktige datoer.

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 OPPGRADERER
PROSJEKTPLATTFORMEN!
4H AKTIVITET I VINTER
Nå er vinteren her for fullt, og vi håper at
man kan ha utemøter i 4H igjen i fra
februar. Da kan det være lurt å legge noen
planer allerede nå. Her er noen ideer:
•
•
•
•
•

Skidag/Ake-dag/Skøytedag
Isfiske
Bålkos, og lage pinnebrød,
gryterett, pitabrød med kjøtt/fisk.
Her er det mange alternativer.
Mange har 4H sitt «Turmiks»
hefte! Har du ikke heftet kan du
kikke på det her!
Eller bruk gaven klubben har fått
tilsendt fra 4H Trøndelag med
forslag til aktiviteter og mat på bål.

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 oppgraderinger. Vi beklager de
ulempene dette måtte medføre.
Ny opplæring for rådgivere vil bli gitt via
ett frivillig digitalt møte i februar/mars.

NETTBUTIKKEN
Nettbutikken er for øyeblikket nede. Den
åpner i nytt og friskt format ca 1. Februar.

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.

4H Trøndelag
Skolegata 22
7713 Steinkjer

4htrondelag@4h.no
Trine.walleraunet@4h.no
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T: 40074487
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www.4h.no/trondelag
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STYREVERVKURS OG
VOKSENSAMLING 5-7. februar
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. (Dersom
smittevernregler tillater det!)
Våre utrolig dyktige kursinstruktører har
lovet å lage ett morsom, interaktivt og
spennende kurs, selv om vi må gjøre det
digitalt.
Tema på årets voksensamling:
Kursinstruktørene fra styrevervkurset tar
dere gjennom en «miniversjon av
styrevervkurset» og «hvordan være en
god veileder for klubbstyret».
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)

4H – KORONA - SMITTEVERN

at dere følger med på hva som sies om lag
og foreninger. 4H vil oppdatere sine
anbefalinger, og sende ut informasjon
fortløpende.

NYTT STYRE INN I
BRØNNØYSUNDSREGISTERET
Husk å rette opp styret i 4H-klubben innen
utgangen av januar.
De under 15 år må ha signatur av en
foresatt. Dette finner dere i
nedlastningssenteret, under fanen
Klubbdokumenter.
Link til Brønnøysundregisteret:
Når dere kommer inn på 4H-klubben, velg
«endre opplysninger» og legg inn nytt
klubbstyre.
Legg ved Klubben sin årsmøteprotokoll
som viser valg av nytt styre. Protokollen
skal være underskrevet.
Dere tar utskrift av årsmøterapporten som
leder signerte og legger ved den.
Forutsetningen er at styrevervene i
klubben er endret etter årsmøtet.

MØTEBOKA/KASSABOKA/
ÅRET RUNDT
Møteboka, Kassaboka og Året Rundt er nå
oppdatert med lenker og gjeldende
datoer/frister. Disse ligger på
ressurssidene våre.
Bøkene vil revideres ytterligere i 2021.

Her finner dere til enhver tid oppdatere
anbefalinger fra 4H Norge om hva vi kan
holde på med i 4H fremover. Husk også å
følge med på kommunen sine
bestemmelser.
Regjeringen kommer med nye
smittevernstiltak neste uke. Det er viktig

VIKTIGE DATOER
25.jan Frist for påmelding styrevervkurs og
voksensamling
6.mars: Plakettfest
20.mars: Fylkesårsmøte
1.mai: Under åpen himmel
4.mai: 4H-dagen

