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VEDTEKTER FOR 4H-GÅRD NORGE. 
 
Vedtatt på stiftelsesmøtet for Forum for Norske 4H-gårder på Voll 4H-gård i Trondheim 10. 
januar 1995. Endret på årsmøte 8.2.97, 5.2.00, 6.3.05, 10.3.07., 2.4.11., 21.4.12, 15.2.14, 
2.2.18 og 2.2.19. 
 
 
§ 1. Navn 

Navnet er 4H-gård Norge. 
 
 
§ 2. Organisasjonsmessig plassering 

4H-gård Norge er en del av 4H Norge og underlagt vedtak i landsmøtet, sentralstyret 
og landsstyret. 4H-gård Norge er representert med stemmerett i landsmøtet og 
landsstyret. 

 
 
§ 3. Formål 
 4H-gård Norge skal være et landsomfattende nettverk for 4H-gårder og 4H-setre 
 godkjent av 4H Norge. Forumet skal arbeide for å oppnå gode rammebetingelser for 
 etablering og drift av 4H-gårder, og for å fremme høy kvalitet på anlegg, organisering 
 og aktivitetstilbud. 4H-gård Norge skal legge til rette for god kommunikasjon og 
 utveksling av informasjon, ideer og inspirasjon gårdene imellom, og mellom gårdene 
 og 4H for øvrig. 
 
 
§ 4. Arbeidsmåter 

4H-gård Norges arbeidsmåter er bl.a. å: 
• Spre informasjon om 4H-gårdsvirksomheten både internt til egne medlemmer, 

til andre medlemmer, organisasjonsledd i 4H og utad. 
• Arrangere og delta på samlinger, årsmøter, kurs, konferanser og studieturer. 
• Delta i The European Federation of City Farms (EFCF). 
• Delta i arbeidet med å etablere, godkjenne og regodkjenne 4H-gårder og 4H-

setre. 
• Drive faglig utviklingsarbeid og formidle arbeidsmåter, tips og ideer. 
• Fremme medlemmenes interesser overfor offentlige myndigheter, politiske 

miljøer, landbrukets organisasjoner og de ulike brukergruppene. 
• Gi råd til sentralstyret, andre organisasjonsledd og 4H-ansatte i saker som 

angår 4H-gårdsvirksomheten. 
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§ 5. Medlemmer 

Alle godkjente 4H-gårdsanlegg skal være medlem i forumet. Medlemskapet gjelder 
gården, institusjonen eller prosjektet som juridisk enhet, uavhengig av de 
enkeltpersoner som er knyttet til anlegget til enhver tid.  

 
§ 6. Medlemskategorier 

Forumet har to medlemskategorier: 
 

1. 4H-gårder og 4H-setre  
4H-gårdene og 4H-setrene skal ha gyldig godkjenning gitt av 4H Norge. 
 

2. Støttemedlemmer  
Støttemedlemmene kan f.eks. være enkeltpersoner, organisasjoner, institusjoner 
eller gårder som ønsker å delta i eller støtte 4H-gård Norge. 

 
 
 § 7. Organisasjonsstruktur 

Forumet skal ha en demokratisk struktur, organisert på landsplan med årsmøte og 
styre. Der forholdene ligger til rette for det, kan 4H-gård Norge også organisere 
fylkesnivå med egne årsmøter og styrer. 

 
 
§ 8. Årsmøtet 

Årsmøtet er forumets høyeste organ. Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av 
mars. Innkalling og saksliste skal sendes ut minst 6 uker før møtet.  
Saksdokumentene skal sendes ut minst 2 uker før årsmøtet. 
 
Årsmøtet i 4H-gård Norge arrangeres som et åpent møte. Dette innebærer at også  
andre enn de stemmeberettigede kan være tilstede som observatører. Årsmøtet  
kan likevel beslutte å lukke deler av møtet. 
Følgende representanter har stemmerett i årsmøtet: 
- 1 stemme per medlem i kategori 1 (jfr. § 6.1).  
- 1 stemme per fylke blant medlemmene i kategori 2 (jfr. § 6.2). 
- Styremedlemmene i 4H-gård Norge. 
 
Dersom antallet stemmeberettigede i kategori 2 overstiger antallet 
stemmeberettigede i kategori 1, skal antallet stemmeberettigede i kategori 2 
reduseres så antallet blir likt. Hvem som er stemmeberettiget i kategori 2 avgjøres i 
så fall ved loddtrekning.  
 
For å være stemmeberettiget i årsmøtet, må medlemmet ha betalt kontingenten innen 
1.12. året før. Dette gjelder ikke medlemmer tilkommet etter forrige årsmøte. For 
disse er det tilstrekkelig at kontingenten er betalt før årsmøtets start.  

 
Styret i 4H-gård Norge har ikke stemmerett ved behandling av årsmelding og 
regnskap. 
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Vedtak i årsmøtet fattes med absolutt flertall når ikke annet er nevnt i vedtektene. 
Blanke stemmer regnes som gyldige stemmer. 
 
Ordinært årsmøte skal behandle: 
 
Åpning 
- Godkjenning av innkalling 
- Godkjenning av saksliste 
 
Konstituering 
- Opprop og avklaring av stemmerett i årsmøtet 
- Godkjenning av forretningsorden 
- Valg av to referenter 
- Valg av to personer til å underskrive protokollen sammen med ordføreren 
 
Årsmøtesaker 
- Årsmelding fra styret  
- Revidert regnskap. 4H-gård Norge anvender revisor oppnevnt av 4H Norge. 
- Innkomne forslag reist av sentralstyret i 4H Norge, medlemmene eller styret i 4H-

gård Norge. Slike saker skal være kommet til styret seinest 2 måneder før årsmøtet. 
- Arbeidsprogram 
- Budsjett (Kontingent fastsettes av årsmøtet i 4H Norge.) 
 
Årsmøtet gjør følgende valg: 
- ordfører med vararepresentant for neste årsmøte velges for ett år. 
- styreleder velges for 1 år. 
- annethvert år velges 1 og 2 styremedlemmer for 2 år. 
- 2 varamedlemmer i rekkefølge velges for ett år. 
- 2 representanter og personlige vararepresentanter velges til landsmøte / 
ekstraordinært landsmøte i 4H Norge. 
- 2 representanter med personlige vararepresentanter velges til årsmøtet i European     
Federation of City Farms (EFCF). 
- valgkomite bestående av en leder og to medlemmer. Medlemmene i valgkomiteen 
blir valgt for 3 år, slik at det hvert år er et medlem på valg.  
 
Styreleder kan bare velges for 6 år sammenhengende.  
 
Ekstraordinært årsmøte 
Ekstraordinært årsmøte holdes når et flertall i styret, eller minst 1/3 av medlemmene i  
kategori 1 krever det. Bare de sakene som er nevnt i innkallingen kan behandles.  
Innkalling og tidsfrister er som for ordinært årsmøte. 
 
 

§ 9 Styret 
Styret skal lede 4H-gård Norge mellom årsmøtene. 
 
Styret skal arbeide ut fra 4H-gård Norges vedtekter, 4H Norges lover samt vedtak 
fattet på 4H-gård Norge sitt årsmøte, i 4H Norges landsmøte og i landsstyret og 
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sentralstyret i 4H Norge. 
 
Styret består av fem ordinære medlemmer, hvorav leder og tre styremedlemmer er 
valgt på forumets årsmøte, og en representant oppnevnt av sentralstyret i 4H Norge. 
Styret konstituerer seg selv. 
 
Styret kan bestå av medlemmer fra begge kategoriene i 4H-gård Norge. Begge kjønn 
bør være representert i styret. 
 
For gyldig vedtak kreves det at minst 3 styremedlemmer har stemt for forslaget. Ved 
stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.  
 
Styrets leder, eventuelt et annet styremedlem oppnevnt av styret, deltar på møter i 
landsstyret i 4H Norge. Styret i 4H-gård Norge har en representant med tale- og 
forslagsrett i sentralstyret i 4H Norge.  
 
Fra alle styremøter skal det føres protokoll. 
 
 

§ 10. Sekretariat 
Sekretariatet i 4H Norge forestår sekretariatsfunksjonene for 4H-gård Norge. 
Omfanget av disse tjenestene fastsettes av sentralstyret i 4H Norge i samråd med 
4H-gård Norge. 
 
 

§ 11. Vedtektsendringer 
Forslag til endring av disse vedtektene må være styret i hende senest 3 måneder før 
årsmøtet. Forslag til nye vedtekter skal være utsendt til medlemmene senest 6 uker 
før årsmøtet. 
 
Vedtektsendringer krever 2/3 flertall i 4H-gård Norge sitt årsmøte og godkjenning i 4H 
Norge sitt sentralstyre. 
 
 

§ 12. Oppløsning av 4H-gård Norge 
Dersom 4H-gård Norge slutter å fungere, skal 4H Norge forvalte eiendeler og midler. 
Disse skal oppbevares i 5 år. Dersom det innen den tid er kommet i gang organisert 
4H-gårdsarbeid på landsplan igjen, skal midlene brukes slik sentralstyret i 4H Norge 
finner det hensiktsmessig. 
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