
Handlingsplan for 4H Nordland 2021 -22 

4H Nordland skal bli Større – Smartere – Synligere  

4H Norges mål 

2018-24 
Mål for 4H Nordland 

for 2021-22  4H Nordland skal (tiltak) 4H-klubbene i Nordland kan (tiltak) 

 

4H skal bli større 

med flere 

medlemmer og 

større deltakelse på 

arrangement i hele 

landet.  

 

4H Nordland skal bli større 

med flere medlemmer og 

større deltakelse på 

arrangement i fylket.  

 

• Premiere klubber som når vervemål fastsatt av fylkesstyret 

• Øke antall 4H-klubber 

• Øke antall 4H-gårder 

• Ha reiseutjevning eller reisestøtte på fylkesårsmøtet 

• Allsidige og gode aktiviteter på fylkesarrangementer 

• Hjelpe og motivere klubber som arrangerer aspirantleir 

   

• Oppfordre alle medlemmene til å verve 
en venn 

• Oppfordre medlemmene til å delta på leir 

• Oppfordre tillitsvalgte og andre til å delta 
på styrevervskurs og årsmøtehelg 

• Oppfordre klubbrådgivere og andre 
voksne til å delta på kurs og samlinger 
for klubbrådgivere 

• Arrangere aspirantleir 

• Ha arrangementer for kløvermedlemmer 

 

4H skal jobbe 

smartere digitalt 

og utvikle rutiner og 

maler som gjør det 

enklere å være 

medlem, tillitsvalgt 

og ansatt i 4H.  

 

4H Nordland skal jobbe 
smartere digitalt og på 
andre måter  

  

• Oppdatert og riktig informasjon på nettsiden. 

• Bruke materiell som 4H Norge har laget for kurs. 

• Utpeke en kontaktperson i fylkesstyret som klubbene kan spørre 
om digitale prosjekter.  

• Opprettholde tilbudet om månedsvise digitale 
klubbrådgivermøter. 

• Arrangere kurs for klubbene om digitale prosjekter. 

• Trekke inn alumnklubb og andre ressurser i arbeidsgrupper. 

  

• Bidra til å spre informasjon om digitale 
prosjekter til medlemmene 

• Foreslå oppdrag til oppdragsbanken for 
digitale prosjekter 

• Delta på opplæring om digitale prosjekter 

•  
 

                        

 

4H skal være 

synligere i 

mediebildet.  

 

4H Nordland skal være 

mer synlig i mediebildet  

   

• Bruke sosiale medier til å spre bilder og informasjon om 4H og 
våre arrangementer  

• Merke med #vier4H og #4Hnordland 

• Sende minst en artikkel til lokalavisene om alle 
fylkesarrangementer: leir, kurs, årsmøte, under åpen himmel 

• Bruke uttalelser fra fylkesårsmøtet aktivt 

• Bruke æresdiplomet til å synliggjøre 4H og våre ildsjeler 

• Bruke 4H-klær og -produkter til å bli mer synlige  

• Lage en medieplan for 4H Nordland 

•  

  

• Bruke sosiale medier til å vise fram 4H-
aktivitet (merke med #vier4H og #4hnordland) 

• Sende bilder og tekst til lokalavisa om minst 
ett klubbarrangement hvert år. 

•  

 


