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TAKK til samarbeidspartnere 
4H Buskerud ønsker å rette en stor TAKK 

til følgende for et godt samarbeid i året 

som gikk: 

• Fylkesmannens Landbruks- og 

næringsavdeling 

• Viken Fylkeskommune 

• Landsrådet for Norges barne- og 

Ungdomsorganisasjoner (LNU) 

• Samvirkeorganisasjonene i 

landbruket 

• Viken Skog BA 

• Skogselskapet i Buskerud 

• Studieforbundet Natur og miljø 

• Landbruksforvaltningen i 

kommunene 

• 4H-gårdene 

• 4H-klubbene 

• BASE  

• Alle 4H-ere, klubbrådgivere og 

oppgavehjelpere i 4H Buskerud 

• Alle i lokalsamfunnet som stiller 

opp og hjelper til ved 

fylkesarrangement 

• Alle kurssteder for godt stell og 

samarbeid 

• Alle lokale som støtter 4H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  
   Skogselskapet i 

Buskerud 

 
 

 
 

 
Buskerud Bondelag 
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Dette er 4H 

4H Norge er en landsomfattende, ideell 

barne- og ungdomsorganisasjon som er 

livssynsnøytral og partipolitisk uavhengig. 

 

Organisasjonens formål er å utvikle en 

aktiv og samfunnsengasjert ungdom med 

ansvarsfølelse og respekt for natur og 

mennesker.  

 

Grunnlaget for organisasjonens arbeid 

finnes i naturbruksnæringene og 

lokalmiljøet. Formålet uttrykkes gjennom 

mottoet «å lære ved å gjøre» og gjennom 

4H-løftet: 

 
Vi lover å arbeide mot det mål 

Å bli en ungdom med 
Klart hode, varmt hjerte, 

flinke hender og god helse 

 

 

 

 

Fylkesårsmøtet 2020 
Årsmøtet ble avholdt digitalt på Teams den 

29.mars 2020. Det var 39 

stemmeberettigede og 20 observatører på 

årsmøtet. 24 av 27 klubber var 

representert. Etter valget fikk fylkesstyret 

denne sammensetningen: 

 

Ordfører: 

Haldis Prestmoen, Lågen 4H 

Varaordfører: 

Olaf Storemoen, Lågen 4H 

 

Leder: 

Hege Pynttari, Eikernøtta 4H, Vestfossen 

Styremedlemmer: 

Svein Jacob Hollerud, Rose 4H, Eggedal 

Frøydis Hotvedt, Vittingen 4H, 

Hvittingfoss 

Mariann Engebretsen, Eikernøtta 4H, 

Vestfossen  

 

1. varamedlem 

Camilla Nordskog, Snappen/Ørn 4H 

2. varamedlem 

Olaf Storemoen, Lågen 4H 

3. varamedlem 

Haldis Prestmoen, Lågen 4H 

 
 

Fylkesstyret 
Det ble i 2020 avholdt 10 styremøter, hvor 

et var over to dager og det er behandlet til 

sammen 105 saker. Styret har deltatt på 

også deltatt på flere fylkesarrangement. 

 

 
 

Fylkesstyret 2020, Even Noreng, Camilla 

Nordskog, Svein Jakob Hollerud, Haldis 

Prestmoen, Olaf Storemoen, Mariann 

Engebretsen, Hege Pynttari og Frøydis 

Gulliksen Hotvedt. Even Medhus fra BASE 

var ikke til stede. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Leders betraktninger for 2020 
Da er det på̊ tide med et tilbakeblikk på̊ 

4H-året 2020. Ved utgangen av året var det 

i 28 klubber med 775 medlemmer i fylket 

vårt, av disse fikk 36 stykker plaketten.  

Vi klarte å få gjennomført både 

styrevervskurs i Hvittingfoss og 

klubbrådgiversamling på Solegjestegård 

før alt ble annerledes og landet stengt ned 

den 12 mars.  Vi klarte også å få 

gjennomført turen til Langedrag etter en 
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utsettelse. Vi har hatt flere matkurs og 

motorsagkurs. 

Vi har i alle fall levd etter mottoet: lære 

ved å gjøre dette året, som det å 

gjennomføre et digitalt årsmøte, digitale 

klubbrådgiver samlinger og digitale 

regionsamlinger, det er sikkert mange av 

dere som også har deltatt og arrangert 

digitale møter i klubben. Noen har hatt 

alternative høstfester og årsmøter, vel 

gjennomført. Dette var også det første året 

med digitale prosjekter, svært mange av 

dere har gjennomført prosjektene digitalt i 

år, og nå skal det videreutvikles og bli enda 

bedre. 

Det har vært mye planlegging, og fin 

lesing av nasjonale og lokale retningslinjer. 

Vi har prøvd å skape aktivitet til tross for 

at vi ikke kan møtes. Som for eksempel leir 

i konvolutt og quizer.   

Klubbrådgivere selve drivverket i 4H-

klubbene, uten voksne støttespillere kan vi 

ikke ha klubber, tusen takk for en 

fantastisk innsats. BASE, Buskeruds 

Alumnklubb som gjør en fantastisk jobb. 

Er du plakettmottager i år? Meld deg inn i 

BASE og bli med å gjøre det morsomste 

lenger. Vi vil også rette en takk til alle 

samarbeidspartnere og støttespillere. 

Vi i fylkesstyret er i gang med å jobbe for 

aktiviteten i 2021, vi ønsker selvfølgelig 

flest mulig arrangement hvor vi kan møtes 

fysisk, men planlegger også for at det ikke 

er mulig. Vi jobber med å få til noe 

spennende, skulle DU ha en idé nøl ikke 

med å ta kontakt. 

Jeg vil takke alle medlemmer, 

klubbrådgivere og andre frivillige for den 

jobben dere gjør for 4H. Takk til alle dere 

som stiller opp på̊ en eller annen måte, det 

er slik det blir en god organisasjon. 

 

Hege Pynttäri, Fylkesstyreleder 

 

4H-kontoret 
2020 ble at annerledes år og fra mars måtte 

4H-kontoret kaste seg rundt og tenke helt 

nytt .Men til tross for Covid-19, 

restriksjonene og avlysning av flere 

arrangement ble det allikevel et lærerikt og  

begivenhetsrikt år. Personalgruppa i 4H 

Buskerud har bestått av Hilde-Kristin 

Buøen Øynebråten som er ansatt som 

organisasjonsrådgiver i Skog og miljø, i 

100% og regionkoordinator Emma 

Bodman, som har kontor hos 4H Norge i 

Oslo. 

4H-kontoret hos 4H Buskerud flyttet i mai 

fra Hallingdal Næringshage inn i nye 

lokaler hos Eidsgaardtunet på Gol 

 

 
 
De ansatte i 4H Buskerud: 
Hilde-Kristin  

 

4H-nemdene 
De fleste 4H-klubbene i Buskerud er 

tilknyttet en 4H-nemnd, og vi har 5 nemder 

i vårt fylkeslag. Nemdene er satt sammen 

av en eller flere representanter fra hver 4H 

klubb. 

4H-nemndene er en naturlig og viktig 

samarbeidspartner for 4H Buskerud når det 

gjelder større fylkesarrangementer. 

Aktiviteten i de ulike nemndene varierer. 

De aktive 4H-nemdene i fylket i 2020 har 

vært: 

• Øvre Eiker 4H-nemd 

• Sigdal og Krødsherad 4H-nemd 

• Gol 4H-nemd 

• Ål 4H-nemd 

• Modum 4H-nemd 
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4H-klubbene 

Ved utgangen av 2020 hadde 4H Buskerud 

28 lokale klubber. I tillegg har vi alumn-

klubben BASE som er klubben for 4H-ere 

som er ferdige med 4H-programmet.  

 

I 2020 fikk vi en ny 4H-klubb, det er Toso 

4H som ligger i Jevnaker. Klubben ble 

flyttet fra 4H Oppland til 4H Buskerud 

pga. at Jevnaker kom med i Viken. 

 

I 2020 var det en nedgang i medlemstallet i 

4H Buskerud med 46 medlemmer.  

Per. 31.12.20 hadde vi 776 medlemmer og 

97 klubbrådgivere.  

 

Årsmeldingene til klubbene viser god 

aktivitet til tross for at flere klubbmøter 

måtte avlyses pga. restriksjoner i forhold til 

å kunne samle folk. Klubbene har dette 

året hatt de fleste møtene sine utendørs, og 

flere har også fått opprettholdt den faste 

volleyballtreninger deler av året. Det 

jobbes med rekruttering på lokalplan hele 

året, men vi må bli enda flinkere til å vise 

fram alle de gode aktivitetene 4H har å by 

på.  

 

 

 
Aktivitetsmøte i Rotneim 4H  

 

 

 

 

 

 

 

Kløvermedlemmer 
4H Buskerud har 30 kløvermedlemmer. Vi 

har ikke hatt egne kløverarrangementer i 

2020, men flere er tilsluttet en 4H-klubb og 

har blitt invitert på medlemsmøter der, 

samt ble invitert på årsmøtet i 4H 

Buskerud. Alle kløvermedlemmene fikk  

også tilsendt «Leir i konvolutt» og flere 

deltok på denne aktiviteten. 

 

 

 

Æresmedlemmer og æresdiplomer 
4H Norge har to æresmedlemmer i 

Buskerud: Olav Vebjørn Tandberg †og 

Lars Aamodt. 

I tillegg har 21 personer mottatt 4H Norges 

æresdiplom: 

Arne Drolsum†, Per Vale, Per Hafnor, Kari 

Sandberg, Gudrun Skuterud, Vebjørn 

Håvardsrud, Jorunn S. Nilsen, Ole Peder 

Ulsaker, Lars Aamodt, Ellen M. Bergheim, 

Marit Kinnebergbraaten, Ingebjørg 

Kongsjorden, Engebret Korvald,           

Anna Moxnes, Gotfred Skuterud†,                  

Aina Svendsby, Karin Kvarteig, Torstein 

Vik, Guttorm Tovsrud, Olaf Storemoen og 

Svanhild Isaksen. 

 

 

Klubber med jubileum 2020 
• Kryllingen 4H – 70 år 

Klubben som hadde jubileum, mottok en 

oppmerksomhet fra 4H Buskerud. 

 

 
Kryllingen 4H, under sin koronavennlige 

høstfest 
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4H-gårder 

4H Buskerud har pr. 31.12.20 to  

4H-gårder. Fram-Sønju 4H-gård og 

Hallingdal 4H-gard. Begge gårdene kan 

vise til god aktivitet og mange besøkende. 

 
 

 
Hallingdal 4H-gard 

 

 

 
Fram-Sønju 4H-gård 

 

 

Plakettmottakere 

Det var totalt 36 stykker som fikk plaketten i 

2020. Plakettfesten for disse vil bli avholdt 

8.mai 2021. 

Andersnatten 4H 

Torstein Narum 

Ingrid Midtskogen 

Kristian Halvorsen  

Blåveisen 4H 

Gabriel Kaasa Heggelund 

Jonas Korsbøen Andersen 

Didrik Saastad  

Eikernøtta 4H 

Aleksander Sumikowski  

Furukvisten 4H 

Simen Asbjørnhus Berg  

Hallingen 4H 

Even Noreng 

Martin Roen Brøto  

Holleia 4H 

Kine Korsbøen 

Ida KristinePaulsen 

Kryllingen 4H 

Johannes Hovden 

Helene Øverli 

Kristian Ruud Nøkleby 

Dag Fredrik Skjauff  

Lyn 4H 

Elene Dahlskås Elsetrønning 

Lars Ueland Jarness  

Lyng 4H 

Camilla Nordskog 

Lågen 4H 

Herman Darjes 

Rose 4H  

Maria Haga 

Ida Havikhagen Frydenberg 

Linda Hollerud 

Kristian Bjørnsrud Løff 

Line Strandbråten 

Jan Peder Aasand 

Sander Kolbjørnsrud 

Skogstjerna 4H 

Andreas Saastad Stensby 

Snappen/Ørn 4H 

Lea Svendsrud 

Torpo 4H 

Laurits Hagen 

Ulltrøya 4H 

Tuva Huso 

Uvdal 4H 

Astrid Borge 

Stener Kravik 

Vittingen 4H 

Kristine Dølen 

Joachim L. Aas 

Hallvard Risa Vesetrud 
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Arrangementer 
 

Klubbrådgiversamling 

Dato:10.-12.januar 

Sted: Sole Gjestegård  

Deltakere: 30 deltakere fra 17 av våre 

klubber. Tema for samlingen var: 

Klubbaktivitet, skogaktivitet, 

digitaleprosjekt, fellesprosjket, 

erfaringsutveksling og sosialt.  

Årets ÅLVÅGS-middag hadde tema 

afterski. 

Arrangør: 4H Buskerud 

 

 
Uteaktivitet på klubbrådgiversamlingen 

 

Styrevervskurs 

Dato: 24. - 26. januar 

Sted: Hvittingfoss, Hvittingfoss skole 
Deltakere: 89 kursdeltakere fra 22 klubber 

+ 16 kursinstruktører og arrangører 

Tema/aktiviteter: En sosial og aktiv helg 

med kurs i de ulike styrevervene.  

Arrangører: BASE, 4H Buskerud og 

Vittingen 4H 

 

 
Friluftsheltkurset under Styrevervskurset 

 

 

 

 

 

Medlemskonferansen 

Planleggingen av arrangementet var godt i 

gang, men ble dessverre avlyst pga Covid-

19 

Dato: 27.-29.mars 

Sted: Rollag 

Deltakere: 11 deltakere var påmeldt da vi 

måtte avlyse arrangementet 

Tema/aktiviteter: Det var planlagt en 

sosial helg med årsmøte og 

årsmøtepapirene som tema.  

Arrangører: BASE, 4H Buskerud og 

Lågen 4H 

 

Årsmøte 

Dato: 29.mars 

Sted: Digitalt møte på Teams 

Deltakere: 59 deltakere inkl. gjest fra 

Bygdeungdomslaget. 24 av 27 klubber var 
representert. 
Tema/aktiviteter: Vanlige årsmøtesaker, 

og generaldebatt. Godt oppmøte bra 

engasjement av deltakerne til tross for at 

dette var første gangen vi gjennomførte et 

arrangement på Teams. Buskerud 

Bondelags jordbrukspris på 1500,- kr gikk 

i år til Andersnatten 4H, og 4H Buskerud 

sin Friluftslivpris gikk til Kongla 4H, de 

fikk 6 hengekøyer med myggnett og tarp. 

Arrangører: 4H Buskerud  
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Villmarkshelg - vinter 

Alt var klart til å dra på Villmarkshelgen 

men arrangementet måtte avlyses da Norge 

ble stengt ned pga. Covid-19 dagen før vi 

skulle dra til Langedrag. 

Dato: 13.-15. mars 

Sted: EKT Langedrag 

Deltakere: 56 deltakere og 6 voksne var 

påmeldt 

Tema/aktiviteter: Masse kos med dyra, 

dyrestell, hundekjøring, voltige og seterdag  

Arrangør: 4H Buskerud 

 

 

 

Nattvolleyballturnering 

Planleggingen av arrangementet var godt i 

gang, men ble dessverre avlyst pga. Covid-

19 

Dato: 25.-26. april 

Sted: Ål 

Tema/aktiviteter: Volleyballturnering 

Arrangør: 4H-klubbene i Øvre Hallingdal 
 

 

4H-dagen 

4H-dagen var oppstart av prosjektet «Sov 

ute med 4H Buskerud» og dette var i vår 

fellesmarkering av 4H-dagen. Siden det 

var nasjonale restriksjoner mot å treffes 

fysisk ble det ikke gjennomført fysiske 

klubbarrangement, men mange 4H-ere 

deltok på 4H-dagen med å sove ute 

individuelt og en klubb arrangerte også 

4H-dagen som et digitalt arrangement. 

 

 

Fylkesleir 

Planleggingen av arrangementet var godt i 

gang, men ble dessverre avlyst pga. Covid-

19 

Dato: 24.-28. juni 

Sted: Nerstad, Sigdal 

Tema/aktiviteter: Volleyball, spennende 

emnekurs og aktiviteter 

Arrangør: 4H-klubbene i Sigdal og 

Krødsherad 

 

 

 

Landsleir 

Planleggingen av å dra på arrangementet 

var godt i gang og mange av våre eldste 

medlemmer hadde planlagt å delta, men 

det ble dessverre avlyst pga. Covid-19 

Dato: 06.-12. juli 

Sted: Bodø 

Tema/aktiviteter: Volleyball, spennende 

emnekurs og aktiviteter 

Arrangør: 4H Nordland  

 

Storkurs 

Planleggingen av arrangementet var godt i 

gang, men ble dessverre avlyst pga. Covid-

19 

Dato: 04.-06. september 

Sted: Nesbyen 

Tema/aktiviteter: Sosial helg med 

spennende emnekurs 

Arrangør: 4H-klubbene i Nedre 

Hallingdal 

 

Senior-og alumnsamling 

Arrangementet ble dessverre avlyst pga. 

for få påmeldte. 

Dato: 25.-27. september 

Sted: Trytetjern, Nesbyen 

Tema/aktiviteter: Sosial helg for seniorer 

og alumner  

Arrangør: BASE 

 

 

Villmarkshelg -Høst 

Dato: 09.-11. oktober 

Sted: EKT Langedrag 

Deltakere: 33 deltakere og 5 voksne 

Tema/aktiviteter: Masse kos med dyra, 

dyrestell, hundekjøring, voltige og seterdag  

Arrangør: 4H Buskerud 

 

      
Hestekos på Langedrag 

 

 



 

 

10 

 

Høstkurs 

Planleggingen av arrangementet var godt i 

gang, men ble dessverre avlyst pga. Covid-

19 

Dato: 13.-15. november 

Sted: Ål 

Tema/aktiviteter: Sosial helg med 

volleyball og spennende emnekurs 

Arrangør: 4H-klubbene i Nedre- og Øvre 

Hallingdal 

 

 

Andre aktiviteter 

 
Sov ute med 4H Buskerud 

4H Buskerud fikk i 2020 

prosjektmidler 

friluftslivmidler hos 

Viken fylkeskommune  

til prosjektet Sov ute med 4H Buskerud. 

Prosjektet var tenkt som et friluftsliv 

prosjekt med aktivitet i klubbene men så 

kom korona og prosjektet ble endret til 4 

perioder med Sov ute arrangement hvor 

deltakerne kunne delta individuelt der de 

måtte befinne seg.  

4H-uke, fylkesleiruka, Landsleir-uka og 

Friluftslivets uke.  

Vi har registret deltakere 287 deltakere, 

men vet at flere deltok. Og 24 av våre 29 

klubber deltok i prosjektet. 

 

 
Ingvild Håvardsrud i Dagali 4H sov ute i 

hengekøye 2.-3.mai 

 

 

I tillegg hadde vi en utfordring om hvem 

som sov ute flest netter mellom 1.mai og 1. 

oktober. I denne utfordringen deltok 23 

stykker.  

 

 
Vita Lover fra Hallingen 4H sov ute hver natt 

mellom 1.mai og 1. oktober, hele 153 netter, og 

vant utfordringen under Sov ute med 4H 

Buskerud  

 

 

Leir i konvolutt 

4H Buskerud fikk i 2020 

prosjektmidler fra 

friluftslivmidler hos Viken 

fylkeskommune og fra 4H 

Norge sine Lek og lær-midler 

til prosjektet Leir i konvolutt. 

Med prosjektet "Leir i konvolutt" ønsket vi 

å gi våre medlemmer en leiropplevelse da 

det ikke ble noe ordentlig leir i år. 

Før sommerferien sendte vi alle våre 

medlemmer en konvolutt med morsomme 

og kreative oppgaver de kunne gjøre i løpet 

av sommeren, oppgaver de ellers hadde 

gjort i løpet av 4H-leirene. Oppgavene i 

konvolutten ble lagt opp slik at man kunne 

gjøre de sammen med venner eller i 4H-

klubben hvis man ønsket det. 

«Leir i konvolutt» fikk en egen side på 

4h.no,  https://4h.no/leirikonvolutt/ hvor en 

kunne lese om prosjektet og også laste ned 

oppgaveheftet om en ikke var medlem og 

ville delta. 

Dette var et samarbeidsprosjekt med 

Vestfold 4H, Telemark 4H og Østfold 4H.  

 

 

 

 

 

 

 
Kløvermedlemmene koste seg med Leir i 

konvolutt. 

https://4h.no/leirikonvolutt/
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Naturens skattekammer 

4H Buskerud fikk i 2020 prosjektmidler fra 

Miljødirektoratet til prosjektet «Naturens 

Skattekammer» hvor vi arrangerte 2 

matskoler med fokus på råvarer fra 

naturen. På kurset lærte deltakerne å fiske, 

sanke nyttevekster fra naturen og lage mat 

av dette.  

Matskolene ble arrangert på Fram-Sønju 

4H gård og 17 deltakere deltok. 

 

 

Motorsagkurs 

4H Buskerud arrangerte 4 motorsagkurs tre 

helger i september og oktober. Det var 

plass til 6 deltakere pr. kurs og 24 

medlemmer deltok. Det var instruktører fra 

Aktiv Skogbruk som holdt kurset for oss. 

 

 

Høstfester 

I år måtte klubbene være kreative for å få 

gjennomført sine høstfester, og mange av 

de ble gjennomført utendørs. Noen kunne 

gjennomføres med gjester mens andre kun 

med klubbens medlemmer. Noen få 

klubber måtte avlyse sin planlagte høstfest 

pga. korona, men alle 4H-erne som hadde 

gjennomført sitt 4H-prosjekt fikk 

gjennomført 4H-året og fikk utdelt merke.  

 Det rettes en stor takk til følgende 

personer for god hjelp som 

høstfestutsendinger: 

Hege Pynttari, Frøydis Hotvedt, Even 

Medhus, Hilde-Kristin Buøen Øynebråten, 

Håkon Juven Munkejord, Oddveig Moen, 

Even Noreng, Olaf Storemoen Mariann 

Engebretsen, Svanhild Isaksen, Nils Vøllo, 

Camilla Nordskog og Svein Jakob 

Hollerud.  

 

 
Høstfest i Åsgardane 4H 

 

 

 

Skogdager og skogaktiviteter 

4H Buskerud har deltatt på en 

skoleskogdager i år. Denne skogdagen var 

for alle 5.klassingene i Modum kommune 

og ble gjennomført på Ny Fossum. De 

andre planlagte skoleskogdagene, på 

Trytetjern, (Nesbyen), i Sigdal, i 

Krødsherad og i Drammen ble ikke 

arrangert pga. Covid-19. 

 
 

Loddsalg 

Totalt i Buskerud ble det solgt 10981 

lodd som tilsier et snittsalg på 17 lodd per 

medlem over 10 år.  

Eikernøtta 4H er den klubben i Buskerud 

som har solgt flest lodd, men 115 stk. pr 

medlem. 

 

3-Kløver`n 

I 2020 ble medlemsbladet satt på vent pga. 

Covid-19, da vi hadde svært få 

arrangement og aktiviteter å skrive om. 

 

Nettside 

Vi har hatt som mål å oppdatere 

hjemmesiden regelmessig og har i 

varierende grad fått dette til.  

 

Facebook, Instagram og Snap 

Vi prøver være aktive på våre tre sosiale 

medier og ser at vi når flere av medlemene 

ved å bruke Instagram og Snap. Siden 

alders-grense 13 år bruker vi aldri dette 

som eneste medium, men vi oppretter 

arrangement, oppdaterer siden våre med 

nytt fra hjemmesida, minner på 

påmeldingsfrister osv. 

Dette året har vi hatt en klubbutfordring 

der 4H-klubbene låner 4H Buskerud sin 

Instagram- og Snapkonto i to uker av 

gangen. Her forteller de litt om sin klubb 

og legger ut noen bilder fra aktivitet i 

klubber. Hver klubb utfordrer så neste 

klubb til utfordringen. 10 klubber har i 

2020 tatt utfordringen og vi fortsetter med 

dette i 2021. 
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Internasjonalt 

Pga. Covid-19 har all internasjonal 

aktivitet blitt avlyst. 

 

 

Sammendrag av årsmelding for  

BASE 2020  

BASE har per 26.01.2021 31 betalende 

medlemmer. 2020 startet helt vanlig, med 

styrevervskurs, der flere fra BASE var 

instruktører. Likevel tok det ikke lang tid 

før året tok en rask vending, og ble et 

amputert år for alle. Arrangementer ble 

avlyst, Norge stengt og BASE sluknet litt. 

Likevel ble det et par digitale 

arrangementer utover styrevervskurset, 

nemlig årsmøtet i 4H Buskerud og en 

populær, digital romjulsquiz. 2020 ble året 

der ingenting var som før, heller ikke for 

oss i BASE. 2021 er derimot i gang, og vi i 

BASE ser frem til et nytt og bedre år! 

Hilsninger fra det sittende styret: Ingvild 

Dahl Rust (leder), Camilla Nordskog 

(nestleder), Hans André Tandberg 

(Kasserer), Even Noreng og Even Medhus 

(styremedlem) og Eirik Bø (varamedlem). 

 

Mvh  

Ingvild Dahl Rust 

 

 


