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Årsmøterepresentantene; 

Medlemsorganisasjoner. 

Gjester 

Moelv 5.2.2021 

 

UTSENDING AV SAKER TIL ÅRSMØTET 2020 

 

Viser til innkalling datert 13.01.2021, der det inviteres til årsmøte på teams kl.11.00. 

  

Oppmøte og registrering fra kl.10.30, møtet starter kl.11.00 

Fylkesårsmøtet er sammensatt av: 
Fylkesårsmøtet er sammensatt av: 

- To (2) representanter fra hver 4H-klubb, valgt på klubbens årsmøte. Minst en av 
representantene skal være en aktiv 4H-er i alderen 10-26 år. 

- To (2) representanter oppnevnt av Landbruksnæringa i fylket. 

- To (2) representanter for 4H-alumnene i fylket, valgt på alumnklubbens årsmøte. 

- Èn (1) representant for de frammøtte kløvermedlemmene. Denne representanten 
velges av og blant de frammøtte kløver og eller arrangementsmedlemmene 
under konstitueringen av fylkesårsmøtet. 

 - En (1) representant for de fremmøtte 4H-gårdene. Denne velges av og blant de 
fremmøtte fra 4H-gårdene under konstituering av fylkesårsmøtet. 

- Fylkesstyrets medlemmer, som møter uten stemmerett. 

- En (1) representant fra fylkesleddet til hver av medlemsorganisasjonene til 4H 
Norge, som møter uten stemmerett.  
I tillegg til de organisasjoner som er tilsluttet 4H Norge sentralt, kan fylkesårsmøtet 
etter innvotering knytte til seg andre organisasjoner, grupper og institusjoner som er 
av særlig interesse for 4H-arbeidet i fylket. 
I tillegg kan 4H-klubbene møte med en eller flere observatører. 
 
Siste påmeldingsfrist til Årsmøtet: 12.02.2020  
Alle må melde seg på årsmøtet via https://4h.no/hedmark/ 
Ved spørsmål eller til linn.hagelund@4h.no 
 
Stemmerett, medlemsorganisasjon eller observatør? 
Hver 4H-klubb har to stemmer i årsmøtet. De andre fra klubben er observatør. 
Medlemsorganisasjonene møter med tale og forslagsrett, men ikke stemmerett.  
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På årsmøtet i klubbene valgte dere to årsmøteutsendinger som skal ha stemmerett. Om 
disse ikke kan møte må klubben bli enig om hvem som skal stille med stemmerett fra 
klubben. ¨ 
 
Er du klubbrådgiver og skal møte på Årsmøtet? Etter nye regler regnes ikke 
klubbrådgivere som medlemmer da de ikke betaler en personlig medlemskontingent. Hvis du 
som klubbrådgiver vil ha stemmerett på årsmøtet må du være støttemedlem, det koster 500,-
kr.  Er du ikke det må du melde deg inn som det. 

Sakspapirer 
Sakspapirene blir sendt ut elektronisk på e-post og lagt ut på hjemmesiden 
www.4H.no/Hedmark. Alle står fritt til å skrive ut disse selv og ta med på årsmøtet. 
Hvis du ønsker sakspapirene tilsendt på papir må du ta kontakt med 4H-kontoret. 
 

 

 
 
 
 
 

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. 

Med vennlig hilsen 

for fylkesårsmøtet i 4H Hedmark 

 

           

 

Marit Gilleberg (s)      Mari Bådshaug (s) 

Ordfører              Fylkesstyre leder 

                                   

     

 

 

 

 

 

 

Dagsorden for Årsmøtet i 4H Hedmark 2020: 



 

 

Søndag 21.02   Kl.10.30  Frammøte, og registrering, enkel servering 

                   kl.11.00 Åpning ved fylkessyreleder og årsmøteordfører 

    Navneopprop 

   Sak 1, Godkjenning av innkalling og saksliste. 

Sak 2, Konstituering: Valg av to til å skrive under møteprotokollen 

sammen med ordfører. 

• Valg av referent(er).  

• Tellekorps 

   Sak 3, Forretningsorden for årsmøtet  

   Sak 4, Årsmelding 2020 

   Sak 5, Regnskap 2020 

Sak 6, Revidert årsplan 2021, Forslag til Årsplan for 2022 

Sak 7. Revidert Budsjett for 2021 og forslag til budsjett for 2022  

   Sak 8. Handlingsplan for 4H Hedmark 2021 og 2022 

   Sak 9 Vedtektsendringer. Sendt ut med Innkalling. 

   Sak 10 Innkomne saker. 

Sak 10 a) Skal Årsmøtet fortsatt arrangeres på samme helg som 

Styrevervskurs og Synliggjøringskurs. 

   Sak 10 b) Plakettfest arrangement. 

   Sak 11. Valg  

* fastsetting av godtgjørelse til leder i fylkesstyret 

    Avslutning, Landslotteri, Takk. 

 
Senest Kl. 15.00  Takk for i dag! 
 

Pause ca kl 13 
 
 
 
 
Forretningsorden. 
Praktiske opplysninger: 

- Ber om at bruken av mobiltelefon og pc holdes på et minimum.  
- Vær presise - pauser 



 

 

- Følg med på den som taler 
- Taletid – ordfører foreslår følgende: 

o Legger i utgangspunktet ikke opp til taletid.  
o Dersom vi ser at vi begynner å få knapt med tid vil vi vurdere å komme med 

nytt forslag til taletid.  
- Dersom dere må ut av årsmøtesalen må dere levere inn nummerskiltet  
- Lunsj kl.13.00. Legger opp til pauser etter behov utover dette.  

 
Etter hvert så blir det endel saker og forhåpentligvis en god debatt. Saksansvarlig legger frem 
saken, så åpnes for direkte oppklarende spørsmål, deretter åpnes det for debatt på saken. 
 
Be om ordet fortløpende, vi lager liste, og det gjør man slik: 
Innlegg: opp med nummerlapp 
Replikk: to fingrer framfor nummerlappen 
Holde den der til vi har nikket til deg. 
To replikker per innlegg 
Ikke replikk på replikk 
Tillatt med svarreplikk 
Til dagsorden: hånda over nummerlappen 
 
Når du får ordet: 
Gå opp til talerstolen. 
Rette innlegget til «ordstyrer og årsmøte», ikke direkte til delegater.  
Ikke personangrep, ikke stygg ordbruk.  
Bruk fullt navn og/eller tittel. Ikke bruk klengenavn. 

Snakk tydelig og ut mot salen.  

Endringsforslag på vedtak eller saksfremlegg skal leveres skriftlig. Skjemaer for 
endringsforslag kan hentes i sekretariatet.  
 
Votering styres av ordførerkollegiet. Ordfører tar mer detaljer rundt det når det blir aktuelt.  

 

 

 

 

 

 

 


