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Hilsen fra fylkesstyret 
 

 
Et merkelig 4H-år er over, året 
ble ikke slik vi hadde sett for oss, 
men jeg håper alle har hatt et fint 
år likevel. 
  
I år fikk vi kun gjennomført 
klubbrådgiversamling og 
styrevervkurs på grunn av 
koronaviruset. Vi i fylkesstyret 
har i år måttet ta veldig mange 
tøffe valg og prøve å finne nye 
løsninger. Selv om det ikke ble 
noe av de andre planlagte 
arrangementene er det en god 
gjeng med frivillige som har lagt 
ned mye tid i forberedelser. 
Tusen takk for innsatsen til de 
klubbene og nemdene som 
arrangerte eller skulle ha 
arrangert i år! 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Jeg håper likevel at alle har hatt 
et fint år, selv om det ble 
annerledes. Det viser igjen at 
klubbene i Rogaland har vært 
utrolig flinke til å takle de 
utfordringene som har dukket 
opp på strak arm. Neste år 
kommer nok også til å være 
preget av det som skjer rundt oss 
i samfunnet. Jeg håper at vi nå er 
på vei tilbake til normalen. 
  
Tusen takk til alle som har gjort 
en innsats for 4H Rogaland, og 
hjulpet andre til å holde 
motivasjonen oppe! 
  
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Mari Aksdal Hermansen 
leder i 4H Rogaland 
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Om 4H  
 
4H Norge er en landsomfattande, ideell 
barne- og ungdomsorganisasjon som er 
livssynsnøytral og partipolitisk 
uavhengig. 4H er unik som 
medlemsstyrt organisasjon kor 
medlemmane sjølv avgjere kva dei vil 
utforske og tileigne seg kunnskap om. 
 
4H har som formål å utvikle en aktiv og 
samfunnsengasjert ungdom med 
ansvarsfølelse og respekt for natur og 
menneske og bruker mottoet «Å lære 
ved å gjøre». 4H sine kjerneverdier kommer tilbake i 4H løftet: «vi lover å arbeide 
mot det mål å bli en ungdom med klart hode, varmt hjerte, flinke hender og god 
helse». 4H-programmet er delt i områda Natur, Kultur, Samfunn og Helse. 
 
Oversikt under viser hvordan 4H Norge er bygd opp. 4H Rogaland er et av fylkesledda 
i 4H Norge og består av alle 4H klubbene, 4H nemndene og 4H gårdene i fylket.  

 
 
Fylkesårsmøtet er øverste styringsorgan, og blir arrangert innen utgangen av mars 
hvert år. På årsmøtet blir det valgt et fylkesstyre. Styret skal fram til neste årsmøte ta 
avgjørelser og behandle saker på vegne av alle 4H-medlemmer i fylket. Styret har 
ansvaret for å følge det årsmøtet har vedtatt; budsjett, årsplan og handlingsplan med 
mer.  
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Arbeid i perioden  
I dette kapittelet skal vi rapportere handlingsplanen for 2019 og 2020, vedtatt på 
årsmøte i 2019. Handlingsplanen følger kalenderåret og er bygget på disse utsagn: 
 
4H skal fra 2018 til 2024 bli større – smartere – synligere 
4H Norge sitt landsmøte 2018 
 
4H Rogaland skal i perioden 2019-2020 gjøre medlemmer og foresatte stolte av 
organisasjonen. Samtidig som vi gjør oss selv Større – smartere – synligere 
4H Rogaland sitt årsmøte 2019 
 
Som alle vet har 2020 blitt preget av koronapandemien og samfunnet har vært 
fullstendig eller delvis nedstengt fra mars 2020. Dette har også hatt følger for 
handlingsplanen. 
 
MÅL TILTAK  

4H Norge skal 
bli større med 
flere 
medlemmer og 
større 
deltakelse på 
arrangement i 
hele landet. 
 
 
4H Rogaland  
skal bli større 
med flere 
medlemmer og 
større 
deltakelse på 
arrangement i 
fylket 

Gjennomføre vervekampanjer i samarbeid med 4H Norge og klubbene. 
Vervemål: 1400, status 31.12.2019: 1346 

• Status 31.12.2020: 1342. Dermed er vi ikke langt unna å nå dette 
målet. 

 
Flittig informere klubbene om hvilke arrangement som er til enhver tid  

• Vi bruker nettsiden og sosiale kanaler for å informere om 
arrangement. 

 
Videreføre de arrangementene man allerede har på fylkesnivå 

• Klubbrådgiversamling og styrevervkurs med årsmøte er gjennomført. 
Storkurs, fylkesleir og senior/alumnsprell måtte avlyses pga 
koronapandemien. 

 
Jobbe for å få flere engasjerte klubbrådgivere. Utbedre kursbildet 

• Vi har gjennomført 4 digitale klubboppfølgingskvelder for 
klubbrådgivere som ble godt tatt imot. Vi skal fortsette med digitale 
oppfølgingsmøter for klubbrådgivere og klubbstyrene.   

 
Arbeide for å få flere deltakere på arrangement 

• Vi har ikke klart å jobbe mye med dette punktet pga 
koronapandemien. Forhåpentligvis får vi mulighet til gjennomføring 
av arrangement igjen i løpet av 2021. 

 
Starte to nye klubber 

• Vi fikk full støttebeløp av Rogaland fylkeskommune for prosjekt 
Haugen 4H og prosjektlederen er på plass fra 1.10.2020 

• Vi støtter noen engasjerte personer som ønsker å gjenopprette en 
4H klubb på Karmøy. Klubben har ikke kommet i gang enda pga 
koronapandemien. 

 
Skape mer engasjement rund 4H-gårdene 

• Vi kunne ikke jobbe mye med tiltaket pga koronapandemien. Vi har 
belyst 4H-gård som besøksmål for klubber.  
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Verve flere kløver- og støttemedlemmer. Ha egne kurs for voksne på leir 
slik at 4H blir kjekt og sosialt for alle.  

• Vi kunne ikke jobbe mye med tiltaket pga. koronapandemien, men 
har belyst støttemedlemskap under vervekampanjen. 

4H Norge skal 
jobbe smartere 
digitalt og 
utvikle rutiner 
og maler som 
gjør det 
enklere å være 
medlem, 
tillitsvalgt og 
ansatt i 4H 
 
4H Rogaland 
skal jobbe 
smartere 
digitalt og 
utvikle rutiner 
og maler som 
gjør det 
enklere å være 
medlem, 
tillitsvalgt og 
ansatt i 4H. 4H 
Rogaland skal 
og jobba for å 
bedre 
arbeidsrutinene 
i styret. Bedre 
samarbeidet 
med 
valgkomiteen. 

Opprette og bruke arbeidsgrupper for å avlaste styret. 

• Styret satte ned arbeidsgruppe for utvikling av en ny handlingsplan 
for perioden 2021-2022. Styret satser på å bruke arbeidgrupper 
oftere i 2021. 

 
Arrangere instruktørsamling  

• For å sikre god planlegging av styrevervkursene, samlet vi alle 
instruktørene til møte og inspirasjon en helg i januar.  
 

Samarbeid med nærliggende organisasjoner 

• Ingen nye samarbeidspartnere i 2020. Samarbeid med SR-1 banken 
er avviklet for noen år siden og SR-banken er fjernet fra listen.  

 
Framsnakking av organisasjonen 

• Styret holder fram med arbeidet.  
 
Tydelig SoMe strategi 

• Styret har laget publiseringsplan og fordelt ansvar. Dette har fungert 
bra og vil fortsette til neste år.  

 
Informasjonsutveksling med andre fylker 

• Styreleder har tett kontakt med kontaktperson i sentralstyret og de 
andre fylkeslederne. Har også deltatt på Landstyremøter i 4H Norge. 

 
Fylkesstyreseminar 

• Pga koronapandemien ble fylkesstyreopplæring digitalt. Vi fikk det 
ikke til å arrangere en helgesamling med styret. 

 
Nominere potensielle kandidater til æresdiplom 

• Styret har vurdert, men ikke nominert noen i 2020.  
 
Opprette en base med maler for styrearbeid i klubb 

• 4H Norge jobber med oppdatering av klubbressurser. Arbeidet 
fortsetter i 2021 

4H Norge skal 
være synligere 
i mediebildet 
 
 
4H Rogaland 
skal være 
synligere i 
mediebildet. 

Jobbe smart på sosiale media  

• Styret har laget en plan, og oppdaterer regelmessig. Konkurranser 
og innlegg blir publisert både på Instagram og Facebook. Styret 
startet å bruke Snapchat i tillegg. 

 
Nå 1600 likes på Facebook. 1000 følgere på Instagram 

• Målet for Facebook er nådd, vi har nå 1615 likes der. På Instagram 
har vi 619 følgere.  

 
Profilere og få medieoppslag på eksisterende arrangement 

• Pressemeldinger er sendt til media i forkant av hvert arrangement.  

 I større grad inkludere de 4H gårdene man har 

• Dette tiltaket overføres til 2021.  
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Fram cup 2020. Deltakarane får informasjon om dagen. 

 
Styret 
I løpet av kalenderåret 2020 har styret hatt 8 styremøter og behandla totalt 84 saker. I 
tillegg har styret vært representert på egne og andre sine arrangement/møter. 
 
I arbeidsåret 2020 har disse hatt verv i 4H Rogaland:  
VERV NAVN MEDLEM 

Leder Mari Aksdal Hermansen Skjalg 4H 

Nestleder Sigfrid Skogland Kristjansdottir Fjordsol 4H 

styremedlem Rune Bråthen Skjold 4H 

styremedlem Helle Skretting Svala 4H 

styremedlem Janette Øyen Fjellbygdå 4H 

Representant fra Raa Kim Nessa RAA 

1 vara Iris Merete Natten Frydenlund Viking 4H 

2 vara Jørgen Tuen Solglimt 4H 

3 vara Janne Fagerland Sjursen Hjelmen 4H 

Ordfører i årsmøtet Laila Vølstad Hognestad Firkløveren 4H 

Varaordfører Kristin Søyland Svala 4H 
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Administrasjon 

    
4H Rogaland tilhører kretsen Vest og her er Synnøve Jørgensen regionkoordinator. De 
fire regionkoordinatorene er daglig leder med personalansvar for alle fylka som tilhører 
kretsen. 
 
4H-kontoret i Rogaland har i 2020 sett slik ut:     
 

Organisasjonsrådgiver 70% fast stilling 
Ekstra timer i november 
 

Anne-Berit Ånestad Brovold 

Organisasjonsrådgiver 80% fast stilling 
(til juli) 
Organisasjonsrådgiver 70% fast stilling 
(fra juli) 
Prosjektleder oppdragsbanken 30% 
prosjektstilling (juli tom desember) 
  

Linda Liem 

Prosjektleder Haugen 4H 20% 
prosjektstilling (fra oktober) 

Hege Reime 
 

 

Aktivitet og arrangement 2020 
 
 
Klubbrådgiversamling  
Årets klubbrådgiversamling ble arrangert på Ryfylke Fjordhotel på Sand. På samlingen 
var det 96 deltakere inkludert ansatte og fylkesstyre. Tema for samlingen var gleden av 
å være arrangør av 4H arrangement, førstehjelp og den nye prosjektplattformen. 
Fredagskvelden ble brukt til å bli litt bedre kjent og få en liten introduksjon av samlingen. 
Lørdagen startet med at arrangementer og spesielt fordeling av roller, og hvor viktig 
dette er. Det var også et foredrag av Frode Risa «Mens du venter på ambulansen», her 
satt latteren løst. På lørdagen fikk de også velge seg en aktivitet for å få bevege seg litt. 
Det ble også satt av tid til nemds- og arrangørmøter. Søndag var det gjennomgang av 
de nye digitale prosjektene som sto for tur. Klubbrådgiversamlingen ble avsluttet med et 
foredrag av Henning Aarekol der arrangement, kommunikasjon og relasjoner var tema. 
Der et sitat fra Henning var «ikkje se deg tebage og spør koffår. Se framøve å tenk 
koffår ikke». Fra kontoret: Anne-Berit og Linda. Fra fylkesstyret: Mari, Rune, Sigfrid og 
Iris. 
 
Styrevervkurs  
14.-16. februar 2020 arrangerte Skjold 4H styrevervskurs for alle klubbstyrene i 
Rogaland. I år blei 8 forskjellige kurs tilbydd: Nyvalgt leder / Nestlederkurs, Kasserer, 
Sekretær, Styremedlem, Startkurs i styrearbeid, Friluftshelt, Arrangørkurs (nytt i år). 
Årsmøteseminar vert dessverre ikkje haldt grunna lite påmeldte på kurset. Leirlokalet 
åpnet på fredag ettermiddag, og avslutta på søndag.  
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Storkurs 

Storkurset skulle bli arrangert av 4H nemnda i Klepp og Time som består av klubbene 
Sjøsprøyt, Fram, Soldogg, Frøy og Vibå helga 27.-29.mars. Orstad-huset var planlagt 
base for arrangementet. Totalt 350 deltakere var påmeldt ved påmeldingsfristen 16/2-
20, fordelt på 24 ulike og spennende kurs.  
 
Noen av de mest populære kursa var;  

• Stand up Board (SUP)-kurs 

• Bølgesurfing 

• Ponniriding 

• Golf 

• Matambassadør med Unge Kokker 

• Volleyball  

• Fotball 

• Saueklipping, slakt og bearbeiding 

• Dreie og sveisekurs 
 
I komiteen var 4H Rogaland representert ved; Helle Skretting og Anne-Berit Ånestad 
Brovold. Vi vet at mange hadde gledet seg til denne helgen, men det var ikke forsvarlig i 
forhold til smittesituasjonen av Covid-19 å gjennomføre et stort innendørsarrangement 
med deltakere fra hele fylket. 9.mars 2020 besluttet 4H Rogaland sammen med 
arrangør-klubbene å avlyse Storkurs 2020 på Klepp. Tusen takk til lokal arrangør som 
hadde planlagt og kun hadde de siste detaljer igjen før selve gjennomføringen. 
 
 
Under åpen himmel, 4H-dagen 
4. mai er den offisielle 4H-dagen. Flere klubber og nemnder markerte denne lokalt med 
overnattingstur og delte bilder på facebook. Mange klubber fant gode alternative 
løsninger på å sove ute sammen. Medlemmene sov på trampoliner, i hengekøyer og 
telt, i hager og mark. 
  
 
4H internasjonale utvekslingsprogram    
I år har ingen reist verken ut eller inn av Norge på utveksling grunna Covid-19. 
 
 
Instruktøropplæring: organisasjon og friluftsliv i regi av 4H Norge   
Instruktøropplæringen har oppstart på høsten og avsluttes om våren. 
Opplæringsmodellen har tre deler. Første del er en kurshelg, andre del er praksis på 
styrevervkurs i eget fylker, mens siste del er igjen en kurshelg (landsdekkende). I 2020 
deltok disse medlemmene digitalt fra 4H Rogaland:  
 
2019/2020 
Jørgen Våg Skjold, Magnus Slettebø og Helle Skretting (Organisasjon) 
Sigfrid Skogland Kristjansdottir og Aleksander Endresen Bråtveit (Friluftshelt) 
 
2020/2021 
Alf Slettebø, Jørgen Tuen (Organisasjon) 
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Rogalandsgarden i Kamerun, Sambolabo  
Utvalget består av medlemmer fra Rogaland Bygdekvinnelag, Rogaland Bondelag,   
Samarbeidsrådet for landbruksorganisasjoner i Rogaland og 4H Rogaland. Iris M. 
Natten Frydenlund har representert 4H i 2020. Prosjektet har blant annet bidratt til å 
forbedre infrastrukturen med å bygge bruer, hvor påbegynte bruer nå er ferdig og blir   
opprettholdt, det er i løpet av 2020 blitt bygget ferdig broer og en lang strekning med vei 
er ferdig, denne veien har vært en del av arbeidet i flere år. Ellers har arbeidet gått som 
normalt til tross for korona, bortsett fra turen som skulle være nå i 2021, den er blitt 
utsatt til 2022. Budsjettet er også nedjustert noe for 2021, grunnet stadig mindre støtte 
gjennom årene. Låne- og sparegruppene fungerer også som normalt. Innbyggere får 
blant annet lån for satsing på større prosjekt som grønnsaksdyrking, mens andre får lån 
for å kjøpe eksempelvis symaskin for fortjeneste på produkter. Det har i løpet av 2020 
blitt bygget to brønner, der en av disse er finansiert av 4H klubber i Rogaland. En slik 
brønn ligger på ca. 15 000kr og det er ca. 1000 personer som vil kunne nytte seg av 
disse to brønnene. Det er også planlagt å ansette ei dame i 2021, hun skal jobbe 
sammen med Iya framover. 
 
 

Fylkesleir   
Fylkesleirkomiteen var godt i gang med planlegging av Fylkesleir 2020 som skulle gått 
av stabelen 12. juni i Dirdal. Under komitemøte 16. april ble de vedtatt  å ‘’avlyse’’ den 
fysiske fylkesleiren grunnet smittesituasjonen. De ble i stedet holdt en digital fylkesleir. 
Fredag  kveld, 12. Juli ble de gjennomført en kahoot og fylkesleirkomiteen oppfordret 
også medlemmer til å sove i egen hage for å få litt av leirfølelsen. Fylkesstyret kom 
også med en tur utfordring med utvalgte ruter som skulle besøkes i nordlige og sørlige 
deler av fylket. Denne ble gjennomført over en lengre periode i sommer. 
 
 

Årets klubb 2019 Vigre 4H 
Juryens begrunnelse: Klubben har de siste årene hatt stort fokus på rekruttering 
gjennom å være synlig i nærmiljøet, blant annet gjennom samarbeid med andre 
organisasjoner. Klubben har også et stort fokus på synliggjøring, blant annet gjennom 
sin egen instagramkonto. Vigre 4H deltar også aktivt på arrangement i 4H Rogaland og 
4H Norge. 
 
 
4H Drømmedag  
Drømmedagen ble dessverre utsatt til 2021. Ørnen 4H var den klubben som hadde 
prosentvis flest landbruksrelaterte prosjekt i 2019, der hele 50% av medlemmene valgte 
landbruks-prosjekt. 
 
 
Senior- og alumnsprell 
Senior- og alumnsprell samling ble i år arrangert av Møre og Romsdal, men grunnet 
Covid-19 ble denne arrangert kun for medlemmer i 4H Møre og Romsdal for å begrense 
reising. 
 
 
Landsleir 2020 i Bodø 6.-12. juli  
Landsleir i år skulle ha blitt arrangert av Nordland, og holdt i Bodø. Dette ble dessverre 
avlyst på grunn av Covid-19. 
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Klubbesøk høstfest 
I 2020 kom representanter for 4H Rogaland på høstfestbesøk til klubber som hadde 
jubileum eller stilte som arrangør for et fylkesarrangement: 
 

Dato Klubb Representant 

22.10 Fram 4H Mari Aksdal Hermansen 

13.10 Hauk 4H Rune Bråthen 

25.10 Jerv 4H Janne Fagerland Sjursen 

24.10 Snøklokka 4H Helle Skretting 

 
De klubbene som ønsket en digital hilsen fikk det tilsendt. 
 
4H butikken  
4H Rogaland har alltid med et utvalg 4H-effekter på våre arrangement for videresalg. 
De fleste er effekter som er produsert av 4H Norge og finnes i deres nettbutikk. 
I tillegg selger vi fleecejakker med 4H Rogaland trykk på, leirbukser, samt strikkepakker 
som vi har fått laget sammen med Viking garn. Rogaland har ikke laget nye egne 
produkt i 2020. 

 
 
Fylkesstyreopplæringen  
Modul 1-4: Digitalt bare for styret i 4H Rogaland (april) 
Modul 4-7: Digital landsdekkende opplæringshelg for alle fylkesstyrene i landet (april)  
Modul 7 til og med 9: Digitalt opplæringshelg i samarbeid med 4H Hordaland, Sogn og 
Fjordane og Møre og Romsdal (september).  
 
 
Årsmøte  
Årsmøtet fann stad 16. februar. Fylkesstyret og Årsmøte hadde lært frå 2019 og haldt i 
2020 eit særs effektivt årsmøte. 24 av 36 klubbar var påmeldte til årsmøte, og det var 
48 delegater til stede, samt 5 representanter fra fylkesstyret, til sammen 53 delegater 
hadde stemmerett. I salen sat det også ca. 80 observatørar. Alle deltakerne på 
årsmøte/styrevervkurset deltok på årsmøte-opplæring lørdag 15. februar, dagen før 
årsmøtet. 
 

Informasjonsarbeidet  
4H Rogalands informasjonskanaler i 2020 har vært medlemsbladet 4H Knask, 
hjemmesiden 4h.no/rogaland, nyhetsbrevet Inform og sosiale medier. 
 
 
Inform 
Epost-brev som blir sendt til klubbstyrene, klubbrådgivere og nære samarbeidsparter. Vi 
benytter mailchimp.com som verktøy.  
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4H Knask 
Utgitt to ganger i løpet av 2020. Bladet ble sendt ut elektronisk til alle medlemmer. 
Grafisk design er dette året utført internt ved hjelp av Visme. Linda Liem har vært 
ansvarlig redaktør. 
 
4h.no/rogaland 
Hjemmesidene er «navet» for informasjonsarbeidet vårt. Vi legger ut om lag to 
nyhetssaker i uka på denne siden.  
 
Sosiale medier 
4H Rogaland bruker Facebook og Instagram som viktige verktøy. Antall likes og følgere 
har økt i 2020 for begge kanaler. 
 
Facebook likes: 

Nov. 2016 Des. 2017 Des. 2018 Des. 2019 Des. 2020 

1221 1376 1429 1565 1615 

 
Instagram følgere:  

Des. 2018 Des. 2019 Des. 2020 

375 585 617 

 

Medlemmer og lag   
 
I 2020 fikk 57 medlemmer plaketten i Rogaland. I alt 24 klubber i Rogaland delte ut 
plakett til egne medlemmer. 
 

  
Medlemstall (betalt kontingent) i 4H Rogaland de siste årene 
 
Medlemstype 31.12.2020* 31.12.2019 25.10.2018 31.12.2017 31.12.2016 

Hovud 868 879 906 901 884 

Søsken 364 372 378 411 394 

Alumn 45 34 39 49 46 

Kløver 42 24 22 18 16 

Støttemedlem 23 36 35 36 32 

Totalt 1342 1345 1380 1415 1372 

*Disse tallene er foreløpige tall som er ikke enda revisorgodkjent 

 
4H Rogaland har ingen andre typer medlemmer (IFYE, direkte og 
arrangementsmedlem). 
 
4H-gårder (blir godkjent for 5 år om gangen) 
Vitengarden på Kvia er godkjent 4H-gard (sist godkjent 9. november 2016).   
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Klubber 
Det er ikke startet nye klubbar i løpet av året, men 2 klubber er under oppretting. En 
klubb er nedlagt. Totalt er det nå 35 klubber i fylket, inkludert Rogaland aktive 
alumnklubb (RAA).  
 

Glimt fra arbeidet i klubbene (stikkord fra årsmelding for 2020):  
 
Frem til 12. mars var det et noenlunde «normalt» 4H-år, etter denne dato har 
klubbstyrer og klubbrådgivere måttet være kreative og funnet på «korona-vennlige» 
aktiviteter. Mange møter har blitt delt opp mellom aspiranter, juniorer og seniorer 
avhengig av størrelsen på klubben. Dette for at det ikke skulle bli for mange deltakere, 
og svært mye av 4H aktivitetene er blitt holdt utendørs.  
 
De aller fleste klubbene har til tross for korona, hatt grøtfester, karneval, volleyball-
aktiviteter, skiturer, pizza/grill/tacomøter, overnattings turer i hytter, telt & hengekøy. 
Uteaktiviteter som toppturer, skøyter & skiturer, kanopadling, fiskekonkurranser, 
naturbingo, «pizza i det fri», grilling er det mange klubber som har gjennomført. 
 
Fylkesstyret bidro med «Back to Normal»; økonomiske midler til klubbene på høsten 
2020, som gjorde at flere av klubbene søkte om midler til aktivitet. 
 
Vi trekker ut noen av aktivitetene som ble gjennomførte og planlagte i løpet av det 
annerledes året som skilte seg ut i årsmeldingene: 
 
Hvert år arrangerer Fram 4H Fram cup, en volleyballturnering cup for alle klubbene i 
fylket. Dette året vant Bjerkerota 4H både junior- og seniorklassen. 
  
Soldogg 4H arrangerte kaketevling sammen med Klepp BU, og det ble mange flotte 
bløtkaker. Ørnen 4H hadde besøk av Unge Kokker, hvor de fikk matkurs av en kokk. De 
lagte masse god mat sammen. 
 
Jerv 4H hadde planlagt førstehjelpskurs for både medlemmer og familiene deres. 
 
Skjalg 4H var på Curling i Sørmarka Arna. Bygda 4H var på Fossanmoen, med 
aktivitetane klatring og pil og bue,  
 
Solglimt 4H har hatt eget nekmøte der de solgte julenek rundt om på Vigrestad. 
 
Freidig 4H arrangerte kino-kveld.  
 
Utstein 4H var på surfing og besøk på Trampolineparken, Rush, samt Sjøsprøyt 4H var 
på Tampolineparken, Skyland. 
 
Bygdevon 4H hadde Boblefotball og pizza-kveld. Frisko 4H arrangerte «blå-tur» for 
aspirantene, med bowling og pizza på Sand. 
 
Bygda 4H besøkte Fossanmoen, hvor aktivitetene var riding, klarting, luftgevær, pil og 
bue. Viking 4H arrangerte «Mesterens mester» ute med ulike poster og aktiviteter. 
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Skogstjerna 4H arrangerte vinterdag i Sørmarka arena, hvor de gikk på skøyter og 
klatret. 
  
Vigre 4H gjennomførte blant annet pakking av nød rasjoner og hadde et møte med 
Farmen-camp tema. Snøklokka 4H arrangerte isbading. 
 
4H-nemndene  
En 4H-nemnd er sammensatt av flere klubber i samme kommune eller klubber i 
nabokommunene. De samarbeider om ulike fellesaktiviteter som for eksempel turer, 
karneval, aspirantleir, volleyballturnering og felles transport til fylkesarrangement. I 2020 
har nemndene vært fordelt slik: 
 

Indre-Sør                                                            
Skogstjerna 4H, Ualand                                        
Bjerkerota 4H, Bjerkreim                                        
Firkløveren 4H, Gjesdal                                          
 
Vindafjord  
Bjoa 4H, Ølen 
Skjold 4H, Skjold  
Freidig 4H, Vats  
Solstråle 4H, Sandeid  
Falken 4H, Vikedal 
Hauk 4H, Imsland 
  
Hå  
Sjøglimt 4H, Brusand 
Solglimt 4H, Vigrestad                                            
Svala 4H, Varhaug                                                 
Vigre 4H, Vigre   
                                                     
Suldal / Sauda  
Bygdevon 4H, Sand 
Snøklokka 4H, Suldalsosen 
Fjellbjørka 4H, Nesflaten  
Ørnen 4H, Jelsa 
Vannlilja 4H, Vanvik 
Frisko 4H, Erfjord 
 

Klepp / Time                                                                   
Sjøsprøyt 4H, Orre                                                  
Fram 4H, Horpestad                                               
Soldogg 4H, Bore 
Frøy 4H, Kverneland 
Vibå 4H, Time (frå mai 2015) 
                                                                                                                           
Karmøy / Tysvær                                                
Vilje 4H, Tysværvåg                                                                                
Fjordsol 4H, Nedstrand  
 
Sandnes / Sola 
Skjalg 4H, Sola 
Viking 4H, Malmheim 
Fjellbygdå 4H, Sviland 
 
Hjelmeland / Strand  
Hjelmen 4H, Hjelmeland   
Jerv 4H, Årdal 
Bygda 4H, Bjørheimsbygd 
(nemnda er lagt på is, men klubbane 
samarbeider etter behov) 
 
Klubbar uten nemnd: 
Utstein 4H, Mosterøy 
Terna 4H, Sjernarøy

 

Glimt fra arbeidet i 4H-nemndene (stikkord årsmelding for 2020):  
 

Året har vert preget av smittesituasjonen i forhold til Covid-19, men noen aktivitetar ble 
heldigvis gjennomført. 
 

Klepp/Time: Arrangør av Storkurs i mars 2020, som dessverre ble avlyst. Det ble gjort 
innkjøp av 30 hengekøyer, som ble fordelt på 4H klubbene. 
 
Hå: Aktivitetsdag for medlemmene på Jærmuseet høsten 2020. Nemda i Hå 
organiserer også jevnlig plastinnsamling. Totalt samlet de inn 1.200 tonn landbruksplast 
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i løpet av 2020. De oppfordrer alle 4H klubbene i Rogaland til å delta i plastdugnad 
sammen med Bondelaget. 
 

Suldal: Bad og pizza for 4H’ere i Suldal, 100 barn og voksne deltok.  

Skulle deltatt på Aktiv i Suldal, men arrangementet ble avlyst. 

 

Indre Sør: Arrangør av Fylkesleir 2020 i juni, som ble gjennomført digitalt med Kahoot 

og overnatting i egen hage. 

Turutfordring til 4H medlemmene gjennom sommeren til  

Månafossen i Gjesdal; 

Storafjellet, Bjerkreim 

Røverhola, Lund 

Himakånå, Nedstrand 

 
Sandnes/Sola: Overnattingshelg på Røde Kors-hytta i Sirdalen 2.helga i mars, med 
slalåm og innendørs aktiviteter. Sandslottkonkurranse for aspiranter. 
 

Studie- og opplæringsarbeidet  
Lag og organisasjoner (også klubber) kan søke støtte til kurs og opplæringstiltak som 
foregår over mer enn 8 timer og har minst 3 deltakere over 14 år. Dette blir kalla 
studiemidlar. Studieforbundet natur og miljø er 4H sitt studieforbund og alle klubber er 
medlem. I 2020 var det styrvervkursene og Klubbrådgiversamlingen som vi fikk støtte 
for.  
 
Her ser du en oversikt over hvor mange studietimer og beløp vi har mottatt i 
studiemidler i 2020. I 2020 var det kun Klubbrådgiversamlingen og styrevervkursene 
som fikk tildelt støtte. Tilskuddsbeløpet er derfor mye mindre i 2020 enn i 2019, da vi 
ikke har noen støtte for Storkurs og Fylkesleiren.  
 

 Sum tilskudd 

4H Rogaland Kr 11.900 (31 800 i 2019) 

Samarbeidsparter 

I løpet av året som har gått har 4H Rogaland i tillegg til 4H-klubber i og utenfor fylket, 
også samarbeida med flere andre aktører.  
 
Kvia 4H gard, Vitengarden: 4H Rogaland har i mange år hatt eit godt samarbeid med 

4H-gården i fylket.  

Skogselskapet i Rogaland: Hyggelig kontorfellesskap og mye uformell kontakt.  

Bygdekvinnelaget og Rogaland Bondelag: Fellesprosjekt: Rogalandsgarden i 

Kamerun. 

Felleskjøpet Rogaland Agder: lokal sponsoravtale og ellers godt samarbeid  

Studieforbundet natur og miljø: Studiemidler 
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Norsk Landbrukssamvirke: 4H Norge får flere millioner kroner av Norsk 

Landbrukssamvirke til drift av organisasjonen. Halvparten av disse midlene går til drift 

av fylka.  

Landkreditt Bank og Gjensidige: Lignende avtale som med Norsk 

Landbrukssamvirke.  

Nortura: Nortura sponser med produkt i tillegg til pengestøtta gjennom Norsk 

landbrukssamvirke. 4H Rogaland har i tillegg samarbeid om 4H Drømmedag.  

Gartnerhallen: 4H Norge har sentral avtale. 4H Rogaland fikk dekka utgiftene til 

grønnsaker og frukt under arrangement i 2019. 

TINE: Tine sponser med produkt i tillegg til pengestøtta gjennom Norsk 

landbrukssamvirke. 

Suldalsbussen: Ingen fast avtale, men ein svært god samarbeidspart som gir oss gode 

prisar og service.  

Grønt punkt Norge AS: Avtale om innsamling og mottak av plastemballasje frå 

landbruket. 

Representasjon (møter/arrangement som 4H Rogaland ikke arrangerer)  

 

Dato Møte/arrangement Namn 

01.februar Fram cup Helle Skretting, Sigfrid 
Skogland Kristjansdottir 

28. mars Fylkesstyreopplæringen del 1 Mari Aksdal Hermansen, 
Jørgen Tuen, Iris Merete 
Natten Frydenlund, Sigfrid 
Skogland og Helle Skretting. 

15. april Ekstraordinært landsstyremøte 
i 4H Norge 

Mari Aksdal Hermansen 

24.-26. april Fylkesstyreopplæringen del 2 Mari Aksdal Hermansen, 
Sigfrid S. Kristjansdottir, Iris 
Merete Natten Frydenlund og 
Helle Skretting 

26. april Landsstyremøte i 4H Norge Mari Aksdal Hermansen 

18.-20. 
september 

Landsmøte i 4H Norge 
 
 

Mari Aksdal Hermansen, Iris 
Natten Frydenlund, Tomine 
Ravnås 

 


