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Protokoll fra det 11. sentralstyremøtet i 2020 i 4H 

Norge 
 

Dato:  9. desember  
Sted:  Teams 
Tilstede:  Martin Holmen  

Jens Håkon Birkeland  
Andreas Ølvestveit 
Helle Formo Hartz 
Andrine Jensen Fossum  
Turi Elise Kaus (ansattrepresentant)  
 
Raymond Kirknes (vara) 
Astrid Wehn (vara) 
Torgeir Timenes Bell (vara) 
 
Emil Barstad (N4HA) 
 
Randi Versto Kaasa (generalsekretær)   

Fraværende:  Siri Myhre   
Simen Saxebøl 
Thor Christian Grosås 
Ole Mathis Kruse (4H gård Norge)  
  

Møteleder:  Martin Holmen  
Referent:  Randi Versto Kaasa  
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Faste saker 

Sak 01.11 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Vedtak: Innkallinga og sakslista godkjennes  
  

Sak 02.11 Godkjenning av protokoll fra det 10. sentralstyremøtet i 2020 
 
Tilbakemeldinger:  

- Tittel på utlysning bør endres.  
 
Vedtak: Protokollen fra det 10. sentralstyremøtet godkjennes.   

 
Sak 03.11 Styrets kalender 

 
Forslag til styrets kalender for 2021 ble lagt frem i møtet.   

 
Vedtak: Styrets kalender oppdateres med eventuelle endringene som kom i møtet.   

 
Sak 04.11 Fylkesrunden  

 
Fylkesrunden utgikk.  
 

Sak 05.11 Økonomi status 2020 
 
Saken utgikk.  
 
 

Sak 06.11 Muntlig orienteringer fra sekretariatet 
 
Generalsekretær orienterte fra sekretariatet:  

- Det er utviklet maler og verktøy for utviklingssamler, planleggingssamtaler og samtaler 
med et seniorperspektiv.  

- Sentralstyret får utbetalt honorar for 2020 i desember.   
- Etter tilbakemeldinger fra brukerundersøkelsen om digitale prosjekter skal 

prosjektplattformen oppdateres. Det er nødvendig å stenge prosjektplattformen for 
brukere fra 1. januar til 15. februar. Informasjon kommer på 4h.no.   

- Det er etablert interne retningslinjer i sekretariatet for utsendinger til klubber og andre ledd 
i organisasjonen for å sikre god kvalitet og koordinering.  

- Året rundt, Møteboka og Kassaboka er oppdatert for feil og vil nå republiseres. I denne 
runden har sekretariatet prioritert å rette opp feil. Tidlig i 2021 skal vi se på forbedringer. 

- Per 09.12 har vi totalt 10 966 betalende medlemmer. Vi har så langt fått 313 innmeldinger 
i verveperioden (111 flere enn ved samme dato i fjor).  
 
 

Vedtak: Styret tar saken til orientering.    
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Løpende saker 

Sak 36.11 Budsjett 2021 
 
Styret ble presentert foreslått budsjett for 2021, og gikk deretter gjennom budsjettkostnader til 
prioritering.  
 

- 4H har en egenkapital på ca. 20 MNOK. Foreslått budsjett vil bruke av oppspart 
egenkapital.  

- Det legges opp til et underskudd på 3,6 MNOK i 2021.  
- 4H Norges økonomiutvalg gikk gjennom budsjettforslaget 3. desember.  

 
Budsjettendringer:  

- Budsjettposten for nytt filhåndteringssystem økes med 30 000,- 
- Tilskuddet til N4HA økes med 20 000,- 
- Tilskuddet til 4H-gård Norge økes med 20 000,-  
- Budsjettposten for reiser og møter tilpasses etter vedtak i sak 38.11. 
 

Vedtak: Generalsekretær tar med seg innspillene som kom i møtet og legger frem 
budsjett for 2021 på neste sentralstyremøte.   
 

Sak 37.11  4H Nordland som pilotfylke for inkluderingsprosjekt  
 
4H Nordland ønsker å starte et inkluderingsprosjekt der målet er varige endringer og en mer 
inkluderende organisasjon. 
 
Fra diskusjon:  

- Veldig godt initiativ.  
- Det må sikres god overføring mellom fylket og 4H nasjonalt.  
- 4H mangler en formell rutine for initiativ som tas på fylkesnivå. 4H bør etablere prosedyrer 

for prosjektinitiering.  
- Sentralstyret ønsker finansieringsplan og fremdriftsplan fra 4H Nordland.  
- Kontaktperson i sentralstyret for pilotprosjektet er Jens Håkon Birkeland, med støtte fra 

Raymond.  
 
 
Generalsekretærens forslag til vedtak:  
Sentralstyret godkjenner 4H Nordland som pilotfylke for inkluderingsprosjektet «Sammen 
er vi mange» fra 2020 – 2025.  
 
Sentralstyret utnevner en kontaktperson på inkludering som kobles på pilotprosjektet.   
 
Sentralstyret orienteres når forprosjektet er gjennomført, og vil vurdere videre vedtak 
basert på erfaringer fra pilotprosjektet.    
 
 
Vedtak:  
Sentralstyret godkjenner 4H Nordland som pilotfylke for inkluderingsprosjektet «Sammen 
er vi mange» fra 2020 – 2025.  
 
Sentralstyret utnevner en kontaktperson på inkludering som kobles på pilotprosjektet.   
 
4H Nordland ettersender fremdriftsplan og budsjett før sentralstyret eventuelt vurderer 
medfinansiering. 
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Sak 38.11 Koronaforsvarlig 4H-aktivitet i 2021 
 
Koronapandemien har påvirket alle deler av 4H i 2020. Vi har fortsatt en uforutsigbar tid foran oss. 
For å skape en viss grad av forutsigbarhet anbefaler sekretariatets koronagruppe følgende tiltak:  
 
Organisasjonsopplæring i fylkeslagene:  
- Det utarbeides ressurser som gjør det lettere for fylkeslaga å gjennomføre god 

styrevervsopplæring til tross for koronapandemien.  
- Det utarbeides ressurser som gjør det lettere for fylkeslaga å gjennomføre god 

klubbrådgiveropplæring til tross for koronapandemien. 
- Fylkeslagene anbefales å gjennomføre fire årlige klubbrådgiversamlinger digitalt. Dette bør 

videreføres etter korona og være i tillegg til den årlige fysiske samlingen. 
 

Internasjonale arrangement:  
- Alle internasjonale arrangement til og med 15. august avlyses.  

Dette inkluderer 4H Norges deltakelse på nordisk leir i Sverige sommeren 2021, utveksling og 
andre internasjonale arrangement med fysisk tilstedeværelse.  

- Det vurderes om det skal lages alternativ aktivitet for avlyste internasjonale arrangement.  
 

Nasjonale arrangement:  
- Disse nasjonale arrangementene gjennomføres digitalt: Instruktørkurs del 3, 

fylkesstyreopplæring og voksenlederkurs. 
- Disse nasjonale arrangementene gjennomføres fysisk dersom det er forsvarlig, men det 

planlegges med en plan A (vanlig gjennomføring) og plan B (helt eller delvis digital 
gjennomføring): Landsstyremøte og instruktørkurs del 1.  

 
Fylkesarrangement:  
- Fylkene oppdateres løpende på myndighetenes regler og anbefalinger som angår 4H-aktivitet.  
- Når det er hensiktsmessig utarbeides det verktøy for planlegging og gjennomføring av 

koronaforsvarlige fylkesarrangement.  
- Det vurderes (i budsjettet for 2021) å øremerke totalt kroner 300 000,- som fylkene skal kunne 

søke på for å skape lokal korona-trygg aktivitet. Effektmålet er å beholde medlemmer. 
Resultatmålet er aktivitet på lokalt plan (klubbnivå).   

 
Klubbarrangement:  
- Klubbene oppdateres løpende på myndighetenes regler og anbefalinger som angår 4H-

aktivitet.  
- Når det er hensiktsmessig utarbeides det verktøy for planlegging og gjennomføring av 

koronaforsvarlige klubbarrangement.  
 

 
Fra diskusjon:  
• Gjennomarbeidede, gode forslag som dekker alle plan av organisasjonen.  
• 4H må legge en plan for bruk av 300 000,- som fylkene kan søke på. Hvordan sikre rettferdig 

fordeling av midlene? Fordeling per klubb, per medlem, per aktivitet? Hva slags aktiviteter skal 
få støtte? Plan for bruk av midlene etterspørres, og sentralstyret orienteres på neste 
styremøte.  

• 4H bør legge en plan for rapportering på bruk av midlene. 
• Sekretariatet må sikre god informasjon ut til hele organisasjonen om støtteordningen og 

vedtaket.  
• Generalsekretær tar kontakt med 4H Sverige angående Nordisk leir og 4H Norges vedtak. 

Sentralstyret støtter at Sverige arrangerer Nordisk leir 2023.  
 

 
Vedtak: Sentralstyret vedtar tiltakene foreslått av sekretariatets koronagruppe. 
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Sak 39.11 Felles nasjonal kurshelg, N4HA  
 
N4HA, med støtte fra IKU, ønsker å gå bort ifra intensjonen om en felles landskonferanse.  
 
 
Vedtak: Det er laga eit arbeidsutval som skal arbeide med den nasjonale kurshelga. 
Utvalet tek saka til opplysing.  
 

Sak 40.11 Risiko ved StyreBOOST! 2021 
 
Hver vår arrangerer N4HA StyreBOOST! I 2021 ønsker de å satse ekstra, og søker om at 4H 
Norge stiller med risiko på inntil NOK 150.000. 
 
Fra diskusjon:  
- Det er viktig med gode trekkplaster til N4HA. Godt initiativ, men summen er for høy til et 

enkelttiltak.  
 

Vedtak: Sentralstyret avviser forslaget.  
 
  
P-saker  
P-sak - søknader om æresdiplom. Se egen p-protokoll. 
 

 Eventuelt / saker til drøfting  

Arbeidsgruppe for nasjonal kurshelg  

Styret ble presentert oppdragsmalen til arbeidsgruppa som skal sette opp en modell for nasjonal 
kurshelg. Arbeidsgruppa ber om forlenget frist.  

 

Vedtak: Sentralstyret godkjenner oppdragsmalen for nasjonal kurshelg. En ansatt tas inn 
i arbeidsgruppa. Ny frist er 9. august.  

 

Forventningsbrev til sekretariatet  

Styret ble presentert forventningsbrevet fra sentralstyret til administrasjon i 4H Norge.  
Fra diskusjon:  
- Andre setning i andre avsnitt under «Fokus på fagområdene i perioden» endres til 

«Sentralstyret ønsker at fagansatte tar aktiv del i innsiktsarbeidet som gjennomføres innen 
september 2021». 

- Kulepunktet «Opplæringsmoduser fylkesstyreopplæring» bør få en frist. Opplæringsmodulene 
bør være på plass innen nye fylkesstyrer er valgt. Fris settes til utgangen av februar.  

- System for opplæring av valgkomitearbeid får utvidet frist til 20. januar 2021.  
- Styreleder og generalsekretær tar en gjennomgang av forventningsbrevet. Sentralstyret 

ønsker en time med ansatte for gjennomgang.  
 

Vedtak: Sentralstyret vedtar forventningsbrevet etter innspillene som er gitt. 


