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Årsmøte i 4H Nordland
I mars er det tid for årsmøte i fylket! Her
kan du være med å avgjøre viktige saker
for klubben din. Husk å melde
representantene til klubbene på det digitale
årsmøtet i 4H Nordland. Det avholdes
20.mars kl.10-14.00 i Microsoft Teams.
Påmeldingsfrist er 5.mars. Påmelding skjer
her. Informasjon og sakspapirer ligger også
på hjemmesiden til 4H.

Landslotteriet
I uke 9 sendes loddene ut til klubbene.
Landslotteriet er en av 4H Norge sine
viktigste inntektskilder. Overskuddet går
både til klubbene, 4H i fylket og til 4H
Norge. En andel av overskuddet går også
til 4H Norge sitt solidaritetsarbeid i
Gambia, der barn og unge i landsbyene
hjelpes til en bedre framtid.
Les mer om landslotteriet på 4H sin
hjemmeside. Der finner du info om hvor
mange lodd klubbene må selge, fortjeneste,
fordeling av overskudd mv.

Prosjektplattformen
Prosjektplattformen åpnes igjen i dag. Den
har fått en del nye funksjoner, og i den
anledning inviterer Generalsekretæren alle
klubbrådgivere til et webinar om de nye
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funksjonene den 16.februar kl. 19.00. Meld
deg på her. Husk også opplæring i digitale
prosjekter og prosjektplattformen med
Caroline Kløvrud den 22.februar. Dere har
fått invitasjon til denne på mail.

Sommerklubb
Nå har påmeldingen til sommerklubb
startet. I år er det sommerklubb på 4Hgårdene på Givær, Bodin og Ljønes.
Sommerklubben er et aktivitetstilbud til
barn og unge i regi av 4H-gårdene og 4H
Nordland. De ulike gårdene tilbyr flotte
opplegg! Sjekk ut tilbudet på hjemmesida
til 4H her.

Fylkesleir 2021
Helgen 13.-15.august planlegger 4H
Nordland leir flere steder i fylket. Målet er
at så mange som mulig skal få være med
på leir, og skal slippe å reise langt. Leirene
er for alle i 4H og arrangeres i samarbeid
mellom fylkesstyret, klubbene og 4Hgårdene. Sett av datoen. Mer info kommer!

Ny nettbutikk
Nettbutikken er nå relansert, og framstår i
ny drakt med mange nye, spennende
produkter. I nettbutikken finnes både 4Hprofilartikler og andre artikler (uten logo
eller kløver). 4H Norge jobber fortsatt med
finjusteringer og flere profilartikler
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kommer etter hvert, men 4H-butikken er nå
åpen og klar for bestillinger.
Klubbene må nå logge seg inn på en annen
måte enn tidligere.
Brukerveiledning om hvordan man gjøre
dette, finnes i 4H-butikken.
Kundeservice 4H-butikken.

Klubbrådgiversamling- Digitale
prosjekter
22. februar kl. 19-21.00 inviteres alle
klubbrådgivere til opplæring i digitale 4Hprosjekter. Det er dyktige Caroline
Kløvrud som står for opplæringen. Vi
oppfordrer sterkt at alle klubber stiller med
deltager! Opplæringen foregår i Microsoft
Teams, og dere får som vanlig invitasjon
på mail😊 Dersom dere har spørsmål eller
noe spesielt dere ønsker opplæring på i de
digitale prosjektene, så send en mail til
marte.brekke@4h.no. Vi sees!

Gjensidigestiftelsen-sommermoro
Klubbene kan søke kulturmidler i sin
kommune. Kommunene har ulike midler
og ulike frister, så sjekk med din
kommune. 4H er også medlem i Forum for
Natur og Friluftsliv (FNF). Sjekk ut siden
dere her.
Gjennom Gjensidigestiftelse kan klubbene
søke støtte til åpne, inkluderende og
koronatrygge aktiviteter og arrangementer.
Les mer om Noe å glede seg til i sommer
her.

Viktige datoer
15.02- Årsmøte i 4H-gård Norge- bli med
her.
16.02- Gjennomgang av de nye
funksjonene i Prosjektplattformen
22.02- Opplæring i digitale prosjekter for
klubbrådgivere
05.03- Saker til fylkesårsmøtet må være
innsendt før denne datoen
05.03- Påmeldingsfrist til fylkesårsmøte i
4H Nordland
20.03- Fylkesårsmøte i 4H Nordland

