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INNKALLING TIL ÅRSMØTET I 4H VESTFOLD 
Det innkalles med dette til fylkesårsmøte: 
 

ONSDAG 17. MARS 2021, KL. 18.00 – 20.30  
STED: TEAMS 
 
Fylkesårsmøtet er 4H Norges høyeste organ på fylkesplan. De som skal møte  
i fylkesårsmøte er: 

* 2 representanter (betalende medlemmer) fra hver klubb - valgt på klubbens årsmøte 
    * 2 representanter fra alumnklubben VIGGA 
    * Fylkesstyrets medlemmer 
    * Representanter fra hver av 4Hs medlemsorganisasjoner (observatørstatus) 
 
Årsmøtet gir alle som er med i 4H en mulighet til å være med og bestemme. Det er derfor 
viktig at din klubb/organisasjon møter på årsmøtet.  
 

Påmelding i medlemsregisteret innen 12. mars 2021 
 

Med hilsen  
 
 
Jill Eirin Undem     Mariann Hegg    
Ordfører i fylkesårsmøtet     Leder av fylkesstyret   
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Fylkesstyrets forslag til vedtak: 
Den fremlagte årsmelding for 4H Vestfold for 2020 vedtas.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ÅRSMELDING   

 

 

 

 

 

 

4H VESTFOLD 2020 



 

 

 
 
4H – ORGANISERING, FYLKESSTYRET OG ANSATTE 
 
Dette er 4H  
4H Norge er en landsomfattende, ideell barne- og ungdomsorganisasjon som er livssynsnøytral og 
partipolitisk uavhengig.  
 
Organisasjonens formål er å utvikle en aktiv og samfunnsengasjert ungdom med ansvarsfølelse og 
respekt for natur og mennesker.  
 
Grunnlaget for organisasjonens arbeid finnes i naturbruksnæringene og lokalmiljøet. Formålet 
uttrykkes gjennom mottoet «å lære ved å gjøre» og gjennom 4H-løftet: 
 

Vi lover å arbeide mot det mål 
Å bli en ungdom med 

Klart hode, varmt hjerte, 
flinke hender og god helse 

FYLKESSTYRET: 
Det ble i 2020 avholdt 9 styremøter og behandlet til 
sammen 55 saker. Styret har også deltatt på flere 
fylkesarrangement. Fylkesstyret har i år bestått av: 
 

Ordfører i årsmøtet:  Jill Eirin Undem  
   
Varaordfører:   Per Asbjørn Andvik 
Leder:     Mariann Hegg 
Nestleder:   Kim Remi Opsahl Nilsen    
Styremedlem:   Helene Kjær  
Styremedlem:   Vegard Thun-Pedersen 
Styremedlem:   Rolf Espen Dahl 
1. varamedlem    Madelen Bergstrøm  
2. vara medlem   Ingrid Braaten   
3. vara medlem   Anders Stedding Kristiansen   
VIGGAs representant  Mathilde Dahl Aske 
 
REPRESENTASJONER OG DELTAKELSE  
 
Fylkesstyret har representert 4H på årsmøter i Vestfold Teaterråd, Studieforbundet natur og miljø og 
FNF  
 
I tillegg sitter ansatte og tillitsvalgte som representant for 4H i følgende styrer: 
 
Vestfold barne- og ungdomsråd (VBUR)  Katrine Hauane 
Nordgardsetra 4H-Seter    Ingrid Braaten 
Studieforbundet Natur og Miljø   Anita Opsahl Nilsen 
Vestfold Teaterråd    Alexander Andreassen 
 
 
 
 



 

 

ANSATTE PÅ KONTORET I 2020 
  

Regionkoordinator:  Emma Bodman (kontor i Oslo) 

Organisasjonsrådgiver: Anita Opsahl Nilsen  

 

 

JUBILERENDE KLUBBER OG UTMERKELSER  

  

Turid Vaaden, Lerka 4H fikk utmerkelse for 15 år som klubbrådgiver. 

Charlotte Bettum, Villig 4H, Arnhild Gjein Aske, Rask 4H og Rune Hovde Larsen, Gøy 4H fikk utmerkelse 
for 10 år som klubbrådgiver. 
Villig 4H i Stokke og Rapp 4H i Våle feiret begge 60 års jubileum. 
 

PLAKETTMOTTAKERE I VESTFOLD 2020   

Beitemarken 4H 
Magnus Bærøtangen Revaa 
Elisabeth Høstmark Kroknes 
Daniel Høstmark Kroknes 
Firkløver 4H 
Silje Bøe Bergan 
Sigrid Marie Lobben 
Mina Schjerven 
Jacob Smukkestad 
Ivrig 4H 
Ole Erik Holtung 
Kjeldås 4H 
Edvard Rød 
Kjose 4H 
Hedda Synnøve Omsland 
Celine Vasbotten 
Konvallen 4H 
Hans Christian Solberg 
Rapp 4H  
Mats Skaug Nilsen 
Rask 4H 
Mari Borge 
Maren Aske Mikkelsen 
Strevsom 4H 
Sondre Huvestad 
Sandra Staff Vik 
Villig 4H 
Tor Einar Horntvedt Molland 
Lars Hartvig Bettum Terkelsen 
Halvard Tveitan 
Audun Låhne Aase 
  

 
 
    

 
 



 

 

  

OM 4H-KLUBBENE         

 

Som medlem i 4H er du tilknyttet lokal 4H-klubb der du bor. 4H-klubber finnes i alle 
fylkene i Norge, med til sammen ca 500 lokale 4H-klubber, 50 4H-gårder og 4H-setre 
og ca. 11 000 medlemmer. 
Det er medlemmene selv som styrer og bestemmer i 4H-klubbene. De medlemmene 
som sitter i styret får delta på kurs i ledelse og organisasjonsarbeid (Styrevervskurs). 
De voksne i klubbene skal være rådgivere og veiledere for styret og medlemmene. 
4H-klubbene har årsmøte på høsten, da velges styret og årsplan for neste arbeidsår 
lages.  
 

4H-KLUBBENE I VESTFOLD 

 

Ved utgangen av 2020 hadde 4H Vestfold 19 lokale klubber. I tillegg har vi 

alumnklubben VIGGA som er klubben for 4H-ere som er ferdige med 4H-

programmet. Totalt har vi 568 medlemmer i Vestfold, av disse så er 525 under 26 år.  

 
Årsmeldingene til klubbene viser stor aktivitet og det er et bredt spekter av 
aktiviteter som blir gjennomført i løpet av et 4H-år selv om 2020 har vært et 
annerledes år. Mange klubber er opptatt av fysisk aktivitet og har kunnet 
opprettholde møteaktivitet da mange av klubbens møter har vært utendørs. Flere 
klubber har flotte naturmøteplasser. Disse blir brukt både av 4H-klubben og folk i 
nærmiljøet.   
Enkelte 4H- klubber sliter med å holde medlemstallet og sikre videre drift.  
 

ALUMNKLUBBEN I VESTFOLD   

«Vestfolds interesserte gode gamle alumner»  
Vigga er klubben for de som har fullført 4H-programmet og mottatt 4H-
plaketten. I normal år er det VIGGA som arrangerer aspirantleiren på Melsom 
og har ansvar for miljøtorget på fylkesleir i tillegg til at de har egne aktiviteter 
for klubbens medlemmer. Alumnene er viktige støttespillere for 4H-
aktivitetene på klubb og fylkesplan.  
Vigga har i 2020 møtt i fylkesstyret med Mathilde Dahl Aske som observatør.  

 
 
 
AKTIVITETEN I 4H VESTFOLD 
 
4H Vestfold drifter Nordgardsetra 4H-seter, i Lardal, og har ei flott hytte i 

Storås som benyttes til  

møtevirksomhet og leies ut til klubbene og andre interesserte. 

 

 

 

Holmestrand 
kommune: 

Lerka 4H 
Kjeldås 4H 

Gøy 4H 
Kvikk 4H 

 
Tønsberg kommune: 

Svanen 4H 
Rapp 4H 
Djerv 4H 

Hjelpsom 4H 
Beitemarken 4H 

Ivrig 4H 
 

Sandefjord 
kommune: 
Flittig 4H 
Rask 4H 

Strevsom 4H 
Villig 4H 

 
 

Larvik kommune: 
Aktiv 4H 
Kjose 4H 

Konvallen 4H 
Tjodalyng 4H 
Firkløver 4H 

http://www.n4ha.no/side2/hoved.php


 

 

4H-HYTTA: 

 
4H-hytta i Storås blir brukt både av 4H-klubber og privatpersoner til 
møter, høstfest, jubileer og andre sosiale arrangement. 
Hytte/dugnadsgruppa består av 4H-klubbene i Stokke. 
 
4H-SETRA 
 
Nordgardsetra 4H-seter er vår eneste 4H-seter. I «koronaåret» 2020 var 
det ikke mulig å arrangere seterkurs slik som tidligere år, men det satte 
ingen stopper for aktivitet på setra. 
 
4H-setra har i år gjennomført sin 30. drift sesong. Nordgardsetra 4H-
seter ligger i Lardal i Larvik og er den eneste seter i «gamle Vestfold» 
som er i drift. Sesongen 2020 ble åpnet lørdag 20. juni. Gjennom 
sommeren ble det arrangert seteropphold for familier og dagskurs med forskjellige temaer som 
tegnekurs, nyttevekster i naturen og bakerovnskurs. 
 
Nordgardsetra 4H-seter har en egen mer detaljert årsmelding fra årets sesong.  
 
4H-GÅRDEN 
 
Rett ved Ramnes Kirke finner du 4H-gården Ramnes Søndre Gård som også er 
besøksgård og har egen gårdsbutikk. Gården tilbyr en lun og innholdsrik arena 
med gode gårdsopplevelser og mestring. Dyra har en vesentlig rolle på gården, 
og det blir lagt til rette for nære og gode møter med dem. Beitemarken 4H er 
klubben som er knyttet til gården og har mange av sine møter og aktiviteter der, 
alle 4H-klubbene er hjertelig velkommen til gården 
Ramnes Søndre Gård blir drevet av Ingunn og Georg Skjeggestad.  
 

LODDSALG: 
 

I 2020 solgte 4H-Klubbene i Vestfold til sammen 7620 lodd. 
Den klubben som solgte flest lodd var Aktiv 4H de solgte 181,67 lodd pr. medlem. 
Loddsalget bidrar med inntekter både for klubbene og fylket. 
Disse pengene er 4H Vestfold avhengig av for å kunne opprettholde aktiviteten på fylkesnivå. 

 
FRIFONDMIDLER: 
 
4H-klubber over hele landet mottar frifondmidler årlig. Frifondmidlene er ment å brukes til 
arrangementer i lokalklubbene. Klubbene må sende inn årsmelding, årsrapport, oversikt over nytt 
styre, regnskap og årsplan for å få utbetalt frifondmidler. 
Klubbene i Vestfold er flinke til å sende inn papirene til fristen.  

Totalt ble det utbetalt kr: 195 200 til 4H-klubbene til lokale aktiviteter. 



 

 

NYTTÅRSBALL 

Tid: 10. januar  

Sted: Bygdehuset Sagatun i Vivestad 

Antall deltakere: 59 

 

59 festpyntede og festklare 4H-medlemmer møtte opp til årets 

nyttårsball. Ballet startet med polonese. Det ble servert den 

tradisjonelle festmenyen med roastbiff og fløtegratinerte poteter, og is 

med sjokoladesaus og non-stop til dessert. Etter maten ble det spilte opp 

til dans. Det var stor aktivitet med fullt dansegulv hele kvelden.  

 

 

 STYREVERVSKURS 

Tid: 17. – 19. januar 
Sted: Strand Leirsted og Gjestegård 
Antall deltakere og instruktører: 59 
 
Et av 4Hs hovedmål er demokratiopplæring. Alle 

styremedlemmer i 4H-klubbene får tilbud fra fylket om å 

delta på Styrevervskurs 

17. - 19.  januar ble det arrangert Styrevervskurs på Strand 

Leirsted og Gjestegård i Sandefjord. 47 styremedlemmer var 

samlet for å lære om sine oppgaver i styret, i tillegg til å 

treffe andre 4H-ere og ha det gøy. Vi ser at 

styremedlemmene i 4H har stort utbytte av kurset, og får 

ideer som de tar med hjem til klubben igjen. ÅLVÅGS (å 

lære ved å gjøre sammen) lørdag kveld var som alltid helt 

fantastisk. Flotte og engasjerte kursinstruktører og alumner 

gjorde en god jobb og hadde ansvar for de forskjellige 

kursdelene. Vi takker både deltakere og kursledere for en 

flott kurshelg med mye læring og moro. 

 

 

 

 



 

 

INSPIRASJONSAMLING 

Tid: 7. - 8. februar 

Sted: Unike Grand Hotel Åsgårdstrand  

Deltakere: 23. Totalt var det representert 7 4H-klubber. 

 

Fredagen startet med en workshop med regionkoordinator Emma Bodman 

der vi fokuserte på Hva vi er gode på i 4H, Hva kan vi bli bedre på og 

Hvordan blir vi bedre. Kvelden ble avsluttet med middag og sosialt samvær. 

Lørdagen startet med opplæring i Digitale prosjekter med Sigurd B 

Woldengen. Etter lunsj holdt Mental helse foredraget Venn1 og hele 

samlingen ble avsluttet med aktivitet og leker som klubbrådgiverne kan ta med 

seg inn i klubbene 

 

ÅRSMØTET 

Tid: 26. mars 
Sted: Teams 
Antall deltakere, inkl. ansatte: 60 
 
Årets Årsmøtet ble gjennomført på Teams med 31 stemmeberettigede og 14 
observatører tilstede. 16 av 20 klubber var representert på årsmøtet. 
Mariann Hegg ble valgt som leder for 4H Vestfold. Hun gleder seg til å fortsette 
arbeidet sammen med fylkesstyret.  
 
4H-DAGEN 4. MAI  
4H-dagen er en nasjonal markering. All offentlig markering av denne dagen ble avlyst. I 4H Vestfold 
hadde vi bilde konkurransen #kledegi4h. Der vi oppfordret alla 4Here å kle seg i 4H-klær og markere 
dagen. Vinneren av konkurransen ble Håvard Løvik Skaug fra Rapp 4H 
 
LEIR I KONVOLUTT 
Tid: Juni – August 
Siden det ikke ble noe leirer denne sommeren ønsket vi likevel å kunne tilby våre medlemmer 
en slags leiropplevelse. Alle våre 550 medlemmer fikk tilsendt Leir i konvolutt. I konvolutten 
fikk deltakerne morsomme og kreative oppgaver de kunne gjøre i løpet av sommeren, 
oppgaver de ellers hadde gjort i løpet av 4H leiren. Vi ønsket å sende en slik konvolutt så våre 
medlemmer fikk aktivisert seg med litt 4H-aktivitet i sommer. Oppgavene i konvolutten ble lagt 
opp slik at man kunne gjøre de sammen med venner eller i 4H-klubben hvis man ønsker det. 
I konvolutten var det 

- et oppgavehefte fylt med oppgaver med tema friluftsliv, kultur, samfunn og helse. En typisk oppgave 

kan være å sove ute en natt, eller bygge en fuglekasse. Men også morsomme oppgaver som 

minnet deltakerne om 4H leir feks. ved å gå med sin leirbukse i 12 timer 

- et buksemerke som er et tøymerke alle deltakere pleier å få på leir. 

- festivalarmband som fungerer som "billett" inn i konvoluttleiren 

- postkort deltakerne kunne sende fra "leiren" sin for å fortelle venner og familie hvordan det er 

på en 4H leir. 

Leir i konvolutt var er samarbeid med 4H Buskerud, 4H Telemark, 4H Østfold og oss i 4H 

Vestfold. Gjennom sommeren ble det lagt ut bilder på Instagram med #leirikonvolutt.  

Alle som utførte minst 15 av de 31 oppgavene i oppgaveheftet var med i trekningen av et tretelt. 

Vinneren ble Sindre Bjærtnes Bråthen fra Skogstjerna 4H I Buskerud 



 

 

KOM DEG UT-DAGEN   

Tid: 2. september  
Sted: Trollsvann 
Antall deltakere: ca 200  
 
Det er blitt tradisjon at 4H Vestfold deltar på KOM DEG UT-dagen i regi av Tønsberg 
og omegn turistforening på Trollsvann i Andebu. 3 4H-erer sammen med 
organisasjonsrådgiver stilte opp med informasjon og aktiviteter for barna.  

HØSTFESTER 

Tid: i helgene fra 17. oktober til 07. november  
Antall: 18  
Antall deltakere: Ca. 900  
 
Tross korona klarte alle klubbene å arrangere høstfest. Selv om alle klubbene måtte tenke nytt for å få 
gjennomført forsvarlige høstfester når det kom til smittevern ble det fine høstfester der medlemmene 
fikk en verdig avslutning av 4H-året. Noen klubber hadde foreldre til forhånds avtalte tidspunkt innom 
for å se på utstillinger. Andre klubber hadde bare medlemmene til stede. Siden myndighetene 
anbefalte at man ikke har så mange nærkontakter og reiser rundt i fylkene valgte fylkesstyre å bare ta 
et kort besøke hos de klubbene med jubilerende klubbrådgiver eller klubb. 
Noen glimt fra utstillinger av 4H-prosjekt: 
 

     

 
Beitemarken 4H   Strevsom 4H            Djerv 4H 

 
DIGITALE KLUBBRÅDGIVERKVELDER 
Tid: 1. september  
Sted: Teams 
Informasjon om 4H-høsten og smittevernregler. 
 
Tid: 9. september  
Sted: Teams 
Informasjon og opplæring i digitale prosjekter med Caroline Kløvrud 
 
Tid: 16. november 
Sted: Teams 
Informasjon om 1. desember rapportering 
 
 



 

 

PLAKETTFEST 
Tid: 20 november 
Sted: Thon Hotel Horten 
Antall deltakere: 21 
plakettmottakere, totalt 48 
gjester. 
 
Plakettfesten ble også annerledes 
i år, men det ble som vanlig en 
høytidelig og flott markering av 
våre flotte plakettmottakere. 
Ballsalen på Thon Hotel Horten 
var pyntet og klar for 
plakettmottakere og deres 
foresatte. Det var i år 21 
ungdommer som fikk 4H-
plaketten i Vestfold. Styreleder 
Mariann loset oss støtt og fint 
gjennom hele kvelden, med tale til 
plakettmottakerne, utdeling av plaketter og VIGGA-prisen 
VIGGA-prisen ble også i år delt ut til en plakettmottaker som hadde markert seg positivt gjennom et 
langt 4H-liv. I år gikk prisen til Mats Skaug Nilsen fra Rapp 4H.  
Regionkoordinator Emma Bodman og Line Hjørungnes Jacobsen fra VIGGA fikk overbrakt sine 
gratulasjoner og hilsninger digitalt. Veldig koselig var det at ordførerne også i år gav blomsterhilsen til 
sine plakettmottakere selv om de i år ikke fikk vært tilsted. 
 
AVLYSTE ARRAGNEMENTER PGA KORONA: 

• NATTVOLLEYBALLTURNERING - 26. - 27. april, Stokkehallen 

• VIGGAS ASPIRANTLEIR 14. - 16. juni, Melsom Vgs., Stokke 

• FYLKESLEIR - 24. – 28. juni, Dalheim i Undrumsdal 

• LANDSLEIR - 20. juli – 27. juli, Bodø  

• STORKURS 11. – 13.  september, Buskerud  

 
REGIONSAMLINGER OG SAMLINGER I REGI AV 4H NORGE  
4H Vestfold er en del av region Øst-Sør som består av fylkene Akershus og Oslo, Agder, Østfold, 
Buskerud, Telemark og Vestfold. De ansatte i region Øst-Sør har innarbeidet et godt samarbeid og har i 
hele 2020 hatt Teams møter hver uke.  
I april og september skulle det vært ansattsamling for alle ansatte i 4H, men disse ble begge avlyst pga 
korona.  
Region Øst-Sør skulle i mai vært på studietur til Finland, men det endte med 3 timers Teams møte med 
faglig påfyll.  
8. og 9. desember var det ansattfestival med Team for alle ansatte i 4H med masse faglig påfyll og 
andre gode aktiviteter.  
 
LANDSMØTE 
4H Vestfold deltok med tre representanter på 4H Norges landsmøte på Gardermoen 18.-20. 
september, Kim Remi Opsahl Nilsen, Anders Stedding Kristiansen og Mariann Hegg. Landsmøte er 4H 
Norge sitt høyeste organ og en viktig arena for å diskutere veien videre for organisasjonen. Viktige 
saker på årets møte var blant annet endringer i vedtekter for 4H Norge, Medlemskontingent i 4H og 
innkommende saker. 4H Vestfold var godt forbered, representantene var aktive på talerstolen og vi 
fikk gjennomslag for flere av våre synspunkter. 



 

 

DAF-INSTRUKTØRKURS og FRILUFTSHELTINSTRUKTØR 
4H Norge arrangerer kurs for instruktørene i fylkene som skal holde Styrevervs-kurs og Friluftsheltkurs 
for 4H-ere. Kurset er tredelt: Del 1, er grunnkurs og innføring i instruktør rollen, del 2 er praksis som 
instruktør på Styreverv kurs i eget fylket. I del 3 jobbes det med erfaringer og videreutvikling av 
deltakerne som Styrevervs-instruktører og friluftsheltinstruktører.  
Vi har hatt 2 4H-er fra Vestfold som har fullført Styrevervs-instruktør- utdanningen sin dette året: 
Marie Langaas - Djerv 4H og Albertine Tvinde Hay - VIGGA 
Vi har også 3 4H-er fra Vestfold som er under opplæring. Styrevervs-instruktør Mathilde Dal Aske – 
VIGGA, Mia Jonsrud - VIGGA, og Mats Skaug Nilsen – Rapp 4H. 4H Vestfold har nå fått en gruppe med 
flotte kursinstruktører som stiller opp og deler av sin kunnskap på både DAF-kurs og andre 
arrangement i fylket.  
 
FELLESPROSJEKT 
TRIVSELSAGENT (seniorprosjekt) 

Tross korona var det 5 stk som ønsket å være Trivselsagenter i 2020. 
Trivselsagent året deres ble ikke helt slik de hadde tenkt seg, men med 5 
digitale samlinger og 1 helgesamling ble de likevel litt kjent med hverandre. Alle 
sammen får en ny sjanse til å være Trivselsagenter når verden «normaliserer» 
seg igjen. 
 
MOTORSAGKURS 
Helgen 25. – 27. september var det motorsagkurs i Stokke i regi av Aktiv skogbruk. 8 veldig fornøyde 
deltager mottok etter endt kurs kursbevis og dokumentasjon på godkjent opplæring innen bruk og 
stell av motorsag. 
 

INFORMASJONSSKRIV 

RUNDSKRIV OG AKTIVITET 

4H-kontoret sender ut informasjonsskriv (Rundskriv) til ledere og klubbrådgivere i 4H-klubbene i fylket. 

4H Norge har medlemsbladet Aktivitet, og bladet skal vise aktiviteten i hele landet. Aktivitet kommer 

ut med 2 nummer pr. år 

SAMARBEID  

Det er stor aktivitet i de lokale 4H-klubbene i fylket og klubbene er positive til å delta på både lokale 
arrangement og å stille opp sammen med ansatte på større arrangement. Klubbene deltar også på 
lokale markedsdager, Åpen gård og liknende.  
4H Norge samarbeider med, og får støtte fra Norsk landbrukssamvirke. 4H Vestfold har i tillegg et 
samarbeid med Vestfold skogselskap og Studieforbundet Natur og miljø. 
Vi fått midler fra Vestfold barne- og ungdomsråd, Viken Skog, 
Gjensidigestiftelsen og Sparebankstiftelsen DnB. I tillegg er det flere 
som gir sin grasrotandel til 4H Vestfold. 

 
Vestfold skogselskap  

 
 
 
 

 
 

 
 
 

https://www.vfk.no/
https://www.dnb.no/bedrift
http://www.skogselskapet.no/index.cfm


 

 

AVSLUTNING 
Året 2020 ble ikke som vi ønsket oss. Nesten alt som skulle skjedd på fylkesplan fra mars og ut året 

måtte avlyses. Etter at klubbene igjen tidlig på sommeren fikk lov til å samles igjen har det vært stor 

aktivitet rundt om i fylket på klubbplan. Vi retter en stor takk til alle klubbstyrer, klubbrådgivere og 

medlemmer som har stått på og fått til så mye aktivitet. Vi håper 2021 kan by på litt mer aktivitet for 

alle rundt i fylket og vi vil bare avslutte med å si at så fort verden igjen er normalisert har vi flere flotte 

arrangement som vi alt har under planlegging. Vi gleder oss til å se dere da dere alle igjen! 

 

Fylkesstyret i 4H Vestfold vil rette en stor takk til alle som bidro på de aktivitetene vi klarte å få til i 

2020 på fylkesplan. 
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NORDGARDSETRA 4H-SETER, ÅRSMELDING 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fylkesstyrets forslag til vedtak: 
Den fremlagte årsmelding for Nordgardsetra 4H-seter 2020 vedtas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Årsmelding Nordgardsetra 2020 

 

Sesongen 2020 kan vi trygt si ble helt annerledes enn vi hadde sett for oss. Koronapandemien gjorde 

oss både usikre med tanke på om vi kunne holde åpent og hva vi 

i tilfelle ville kunne tilby. 

Men med et supert seterstyre i ryggen fant vi ut av det. 

Etterhvert som reglene for hva som kunne være åpent og ikke 

ble tydeligere, laget vi oss planer for hva som kunne 

gjennomføres og hvordan. 

 

De ordinære seterkursene ble avlyst. For å sikre oss noen av de 

inntektene vi ville miste på grunn av dette, ommøblerte vi den 

ene hytta og tilbød overnatting for familier og små grupper. 

Dette ble veldig populært og vi hadde mange fornøyde gjester. 

 

Sesongen startet litt tidligere, 

allerede i starten av juni, med besøk 

av førsteklassinger gjennom den 

kulturelle skolesekken. Siden 

programmet hos oss var utendørs 

fikk vi gjennomføre til tross for 

koronarestriksjoner. Det ble en 

veldig god gjennomføring. Vi hadde 

på plass hester, griser, høner og lam. 

Kuene kom nærmere skoleferien, 

men vi fikk melk fra en gård i bygda 

slik at vi kunne separere, yste og 

kjerne smør. Elever og lærere var 

svært fornøyde og jeg synes det var 

utrolig moro å få formidle 

seterhistorie på en slik måte. Det var i tillegg veldig positivt for setra å få vise seg fram til barn i 

kommunen. Mange tok med seg familien sin og kom på besøk senere om sommeren. Det er veldig 

hyggelig for oss. 

 

Vi prøvde å gjennomføre sommeren så normalt som mulig med stort fokus på smittevern. Vi 

begrenset antall besøkende i gjestebua, fikk satt opp en utevask i tillegg til vasken bak doen og hadde 

håndsprit flere steder rundt på tunet. Vi hadde også hengt opp oppfordringer om å vaske hender og 

holde avstand. Det ble tendens til kø innimellom da så få av gangen kunne være inne i gjestebua, men 

folk viste forståelse og tok det med humør. 



 

 

For enklere å holde kontroll med besøkende fikk vi laget en egen nettside hvor du kunne registrere 

besøket før du kom. Nettsiden ble veldig fin med god informasjon om sommerens tilbud og aktiviteter. 

Se gjerne www.nordgardsetra.no  

For de som ikke registrerte seg på nettsiden hadde vi lister i 

gjestebua hvor vi registrerte navn og telefonnummer. 

 

Programmet ellers denne sommeren besto av noen kjente poster 

som jakten på bjørnen og besøk av gråtasser, ellers har vi fått til 

et godt samarbeid med kulturskolen i Larvik. Elise Kaupang kom 

på besøk med sang, lokking og laling og Linda Oloey Johannesen, 

kunstner og kunstlærer hadde tegnekurs over to dager i to 

omganger i løpet av sommeren. Dette gikk inn under 

kulturskolens tilbud og kostet ingenting å delta på. Det ble veldig 

vellykkede kurs og vi håper å gjøre mer ut av dette. 

En dag med fokus på nyttevekster i naturen med 

demonstrasjoner, matlaging og smaksprøver fikk vi også til. 

 

Besøket på setra var godt denne sommeren. Ingen helger med ekstremt mange folk, som jo var 

positivt, men jevnt med besøk gjennom ukene. Det var 

tydelig at folk ferierte i Norge. Å ha overnattende gjester var 

også en positiv opplevelse. Mange ønsket å bidra og hjelpe til 

under oppholdet. 

 

Alt i alt ble det en god sesong, som endte på plussiden og det 

er vi veldig glade for. De ansatte har stått på og håndtert 

endringer med stort pågangsmot og en positiv innstilling.  

 

Neste sesong er vi også forberedt på at vil bli annerledes og 

vi er i gang og diskuterer hvordan den skal se ut. Men vi håper iallfall at vi skal kunne holde åpent og 

vise så mange som mulig den flotte setra vår. 

 
 

 

 

 

 

http://www.nordgardsetra.no/
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REVIDERT REGNSKAP FOR 4H VESTFOLD 2020 
 

Se eget vedlegg: Regnskap og Revisjon 

 

 

 

 

 

 

Fylkesstyrets forslag til vedtak: 
Det fremlagte regnskap for 4H Vestfold 2020 vedtas.  
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REVIDERT REGNSKAP FOR NORDGARDSETRA 4H SETER 2020 
 
Regnskapet blir lagt inn så snart det er tilbake fra revisor 
 

 

     

      

      
      

Fylkesstyrets forslag til vedtak: 
Det fremlagte regnskap for Nordgardsetra 4H seter 2020 vedtas.  
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FORSLAG TIL ÅRSPLAN FOR 2022 
 
Årsplan 2022 for 4H VESTFOLD  
Januar  
7.  Nyttårsball 
Sted:  
- for alle juniorer og seniorer  
Arrangør: 4H Vestfold og Dugnadsklubb 
Påmeldingsfrist: 30.desember 
 
28. - 30. Styrevervskurs 
Sted: Strand leirsted 
- for 4H-ere med arbeidsoppgaver i klubbstyret og aspirantledere 
- innføring i arbeidet med styrevervene; leder (nestleder), sekretær og kasserer og styremedlem. 
- på kursene legges det vekt på å lære ved å gjøre og at det skal være artig og lærerikt! 
Arrangør: 4H Vestfold 
Påmeldingsfrist: 15. januar  
 
Februar 
4. - 5. Inspirasjonssamling for voksne   
Sted:  
-for klubbrådgivere eller andre voksne med tilknytning til 4H. 
Arrangør: 4H Vestfold 
Påmeldingsfrist: 20. januar 
 
Mars 
23. Fylkesårsmøte 
Sted: Gjennestad vgs, gymsalen. 
- si din mening om 4H i det året som kommer, valg av nytt fylkesstyre 
- her er endelig din gylne mulighet til å påvirke og være med og bestemme over hva som skal skje de 
neste årene. 
Arrangør: 4H Vestfold 
Påmeldingsfrist: 10. mars  
 
April 
1.-2. eller 2.-3. Nattvolleyballturnering 
Sted: 
- for alle juniorer og seniorer. 
Arrangør: 4H Vestfold, Dugnadsklubber og Vigga 
Påmeldingsfrist: 20. mars  
 
 



 

 

27. Klubbrådgiverkveld 
Sted: Teams 
-sommerens arrangement 
Arrangør: 4H Vestfold  
 
Mai 
4. 4H-dagen 
 

Juni 
10. – 12. VIGGAs Aspirantleir  
Sted: Melsom videregående skole  
- Leir for alle aspirantene i Vestfold  
- Forskjellige aktiviteter; førstehjelp, kano, form og fantasi med mer. 
- Volleyballturnering og mange morsomme aktiviteter 
Arrangør: VIGGA  
Påmeldingsfrist: 1. mai  
 
Nordgardsetra 4H-seter åpner for sesongen  
 
22. – 26. Fylkesleir 
Sted: Dalheim, Undrumsdal 
- for alle juniorer og seniorer 
- emnekurs av alle slag, flaggheising, sovepose og leirvenner! 
- Miljøtorg med aktiviteter og hurlumhei, natursti, tautrekking og fylkesmesterskap i volleyball! 
Arrangør: 4H Vestfold 
Påmelding åpner: 1. mai 
Påmeldingsfrist:  
 
Juli/august 
30. – 6. Landsleir 
Sted: Breim i Gloppen kommune i Sogn og Fjordane 
- for deg som er født i 2008 og før 
Påmelding åpner:  
Påmeldingsfrist:  
 
September  
3. - 4. Natt i naturen 
Sted:? 
- samarbeid med andre ungdomsorganisasjoner i Vestfold i regi av FNF (Forum for Natur og Friluftsliv) 
– mer info kommer 
 
4. Kom deg ut-dagen  
Sted: Flere steder i Vestfold 
- Samarbeid med Turistforeningen  
- Familiedag, ut på tur med natursti, grilling og konkurranser 
Ingen påmelding (bare møt opp)  
 
 
 
 
 



 

 

9. - 11. Storkurs 
Sted: I Buskerud 
For junior og senior i Buskerud og Vestfold 
- mulighet for å velge mellom flere forskjellige emnekurs.  
Arrangør: 4H Buskerud 
Påmeldingsfrist:  
 
23. Klubbrådgiverkveld  
Sted: 4H-kontoret/4H-hytta i Storås 
- Prosjektgodkjenning, 1. desember fristen, medlemsregister ol. 
Arrangør: 4H Vestfold 
 
Oktober 
Hele måneden - Høstfester i alle klubbene  
 
November 
11. Plakettfest 
Sted: ?  
den store kvelden for plakettmottakere m/foreldre. Flott middag og høytidelig utdeling. 
Arrangør: 4H Vestfold 
Påmeldingsfrist: 25. oktober  
 
16. Klubbrådgiverkveld 
Sted: 4H-kontoret/4H-hytta i Storås 
1. desember frist, medlemsregister ol. 
Arrangør: 4H Vestfold 

Påmeldingsfrist: 10. november 

 

  

Med forbehold om endringer.  

 

 

 

 

 

Fylkesstyrets forslag til vedtak: 
Det fremlagte årsplan for 4H Vestfold for 2022 vedtas. 
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Sak nr. 10 og 11/2021 
 

 
REVIDERT BUDSJETT FOR 4H VESTFOLD 2021 / BUDSJETT 2022 
 

Se eget vedlegg: Budsjett og regnskap 4H Vestfold 
 

 

 

 

Fylkesstyrets forslag til vedtak:   

Det fremlagte reviderte budsjett for 4H Vestfold for 2021  

og budsjettet 2022 vedtas    
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Sak nr. 12/2021 
 

 
BUDSJETT FOR NORDGARDSETRA 4H-SETER 
 
 
 
Se eget vedlegg: Nordgardsetra 4H-seter budsjett 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fylkesstyrets forslag til vedtak:     

Det fremlagte budsjett for Nordgardsetra 4H-seter for 2021 vedtas 
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Vedtektsendring 

Fylkesstyret legger fram forslag om endring av vedtektene til 4H Vestfold:  

Normalvedtekter for fylkesledd av 4H Norge 

Vedtatt av landsstyret i 4H Norge 6. Sist revidert 26.mars 2020 

§ 1.  Navn 

4H Vestfold er navnet på organisasjonen 4H Norges fylkesledd. 

§ 2.  Fylkesårsmøte 

4H-Fylkesårsmøtet er 4H Norges øverste myndighet på fylkesplan. Fylkesårsmøtet har et overordnet 

ansvar i organisatoriske og økonomiske spørsmål for 4H-arbeidet i fylket. 

a) Sammensetning 

Fylkesårsmøtet er sammensatt av: 

1) To (2) representanter fra hver klubb valgt på klubbenes årsmøter 
2) To (2) representanter for 4H-alumnene i fylket, valgt på alumnklubbens årsmøte. 
3) Èn (1) representant for de frammøtte arrangementsmedlemmene. Denne representanten 

velges av og blant de frammøtte arrangementsmedlemmene under konstitueringen av 
fylkesårsmøtet. 

4) En (1) representant for de frammøtte kløvermedlemmene. Denne velges av og blant de 
frammøtte kløvermedlemmene under konstituering av fylkesårsmøtet. 

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

6) En (1) representant fra fylkesleddet til hver av medlemsorganisasjonene i 4H Norge. Disse 
møter uten stemmerett. I tillegg til de organisasjonene 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.  

7) Fylkesstyrets medlemmer. 
 

b) Møter 

Ordinært fylkesårsmøte holdes hvert år innen utgangen av mars. Tid og sted fastsettes av fylkesstyret i 

samråd med ordføreren i fylkesårsmøtet. Fylkesårsmøtet blir sammenkalt og ledet av ordføreren. 

Innkalling med saksliste skal sendes ut minst seks (6) uker før møtet. Saksdokumenter som planer, 

vedtektsendringer, valgkomitéens innstilling og ev. andre prinsipielle saker skal sendes ut sammen 

med fylkesstyrets innstilling samtidig med innkallingen. Andre saksdokumenter skal sendes ut minst to 

(2) uker før møtet. Årsmøtet skal offentliggjøres for arrangementsmedlemmer og kløvermedlemmer 

ved at saksliste og saksdokumenter legges ut på 4H (navn på fylket) sine hjemmesider etter samme 

frister som omtalt over. 

Rett til å sende inn saker til fylkesårsmøtet har 4H-fylkesstyret, 4H-klubbene, medlemsorganisasjonene 



 

 

og de valgte årsmøterepresentantene. 

Fylkesårsmøtet kan gjøre gyldige vedtak når minst halvparten mer enn 1/3 del av de 

stemmeberettigede årsmøterepresentantene er til stede. Dersom fylkesårsmøtet ikke har halvparten 

mer enn 1/3 av de stemmeberettigede til stede, må årsmøtets vedtak godkjennes av sentralstyret for 

å være gyldige. 

Vedtak i fylkesårsmøtet fattes med absolutt flertall når ikke annet er nevnt i vedtektene. Blanke 

stemmer regnes som gyldige stemmer.  

Ordinært fylkesårsmøte skal behandle: 

1) Valg av referent til å føre protokollen 
2) Valg av to (2) representanter til å underskrive protokollen sammen med ordføreren 
3) Forretningsorden for årsmøtet 
4) Årsmelding fra fylkesstyret 
5) Revidert regnskap 
6) Prinsipielle spørsmål reist av landsstyret, eller saker som klubbene eller fylkesstyret ønsker å 

drøfte. Slike saker skal være kommet til fylkesstyret senest tre (3) måneder før årsmøtet. 
7) Arbeidsplan 
8) Budsjett 
9) Tilsetting av revisor 
10) Valg av: 

a. Ordfører og varaordfører for fylkesårsmøtet. Funksjonstid ett (1) år. 
b. Medlemmer til fylkesstyret: 

i. Leder for fylkesstyret velges først med funksjonstid ett (1) år. 
ii. Minst tre (3) styremedlemmene velges for funksjonstid to (2) år slik at en (1) 

og to (2) er på valg annet hvert år. 
iii. Dersom den som er oppnevnt blir valgt som leder velges ett (1) ekstra 

styremedlem med funksjonstid ett (1) år. 
c. Tre (3) varamedlemmer til fylkesstyret i rekkefølge. Funksjonstid ett (1) år. 
d. Representant(er) med vararepresentant(er) til landsmøte for 4H Norge 
e. Valgkomité på tre (3) medlemmer med funksjonstid tre (3) år. Det velges ett (1) 

medlem hvert år. 
f. Tre (3) varamedlemmer til valgkomiteen med funksjonstid ett (1) år. 

 

Alle valg foretas blant 4Hs medlemmer. 

Minst en av representantene må være i plakettløpet. 

Medlemmene i fylkesstyret har ikke stemmerett ved behandling av årsmelding og regnskap. 

Det skal være skriftlig valg på leder og styremedlemmer. Ved personvalg utenom leder og 

styremedlemmer, skal det være skriftlig valg dersom det foreligger forslag på mer enn en kandidat. 

Blanke stemmer regnes som gyldige stemmer. 

Ekstraordinært fylkesårsmøte holdes når fylkesstyret eller minst 1/3 del av årsmøte-representantene 

forlanger det. Bare de sakene som er nevnt i innkallingen, kan behandles. Innkalling og tidsfrister er 

som for ordinært fylkesårsmøte. 

Reise- og oppholdsutgifter for representantene til fylkesårsmøtet dekkes av den de representerer. 

Det skal føres protokoll fra fylkesårsmøtet. 

§ 3.  Fylkesstyret 



 

 

Fylkesstyre har minst fem (5) medlemmer: Leder, nestleder og minst tre (3) styremedlemmer valgt av 

fylkesårsmøtet blant 4Hs medlemmer. 

Fylkesstyret kan i tillegg ha representant/observatør fra relevante samarbeidsmiljø. 

Alumnklubben i fylket kan møte med en representant som observatør uten stemmerett. 

Ordføreren i fylkesårsmøtet kan delta i fylkesstyremøtene uten stemmerett. 

Fylkesstyret velger selv sin nestleder. Funksjonstid ett (1) år. 

For gyldig vedtak i fylkesstyret kreves at minst tre (3) medlemmer har stemt for forslaget. 

Fylkesstyret skal bl.a.: 

1) Være styringsorgan for 4H-arbeidet i fylket i samsvar med 4H Norges lover og vedtak 
fattet av landsmøte for 4H Norge, fylkesårsmøtet, landsstyret og sentralstyret.  

2) Ha ansvar i organisatoriske og økonomiske saker for 4H i fylket 
3) Legge hovedvekt på behandling av prinsipielt viktige saker som gjelder utvikling av 

4H-arbeidet og bruk av organisasjonens ressurser i fylket 
4) Arbeide med langtidsplaner og -budsjetter 
5) Forvalte fylkesorganisasjonens midler 
6) Sørge for at 4H-klubbene, 4H-gårdene / 4H-setrene, medlemmene og klubbrådgiverne får 

best mulig støtte og rådgivning i sitt 4H-arbeid 
7) Fremme innstilling i de sakene som 4H-fylkesstyret får oversendt til uttale fra 

landbruksavdelingen hos Fylkesmannen 
8) Tilrettelegge arbeidet for, og styrke 4H-nemndene i kommunene 
9) Bygge ut og skaffe økonomi til å ha organisasjonsrådgiver i fylket 
10) Slutte avtaler med landbruksavdelingen hos Fylkesmannen, organisasjoner på fylkesplan 

og andre 
11) Holde konferanser og kurs for medlemmer, klubbrådgivere og tillitsvalgte 
12) Være ankeinstans for saker avgjort av klubbene 
13) Vedta regler for reiseutjamning for klubbenes representanter til fylkesårsmøtene 
14) Arbeide med andre aktuelle oppgaver for 4H-arbeidet i fylket. 

 
Fylkesstyret kan oppnevne utredningsutvalg for spesielle saker. 

Fylkesstyrets leder (eller nestleder) og den med daglig lederansvaret av ansatte tildeles prokura.  

 

§ 4.  Vedtektsendring 

Fylkesårsmøtet vedtar selv sine vedtekter etter mønster av normalvedtekter for fylkesledd av 4H 

Norge. Vedtektene og eventuelle endringer av disse, skal godkjennes av sentralstyret før de er gyldige.  

Forslag til endringer av vedtektene for 4H-arbeidet i fylket, kan legges fram av fylkesstyret eller minst 

fem (5) medlemmer av fylkesårsmøtet. Slikt forslag må være kommet til fylkesstyret minst fire (4) 

måneder før det fylkesårsmøtet som skal behandle saken. Forslaget skal sendes til representantene i 

fylkesårsmøtet sammen med fylkesstyrets innstilling minst seks (6) uker før årsmøtet. Vedtektsendring 

krever at minst 2/3 av de frammøtte årsmøterepresentantene stemmer for. 

§ 5.  Oppløsning 

 

Fylkesårsmøtet kan ikke vedta å oppløse 4H-arbeidet i fylket. Fylkesårsmøtet kan etter vedtak med 3/4 

flertall blant de frammøtte årsmøterepresentantene i to (2) ordinære fylkesårsmøter på rad, be 



 

 

landsstyret om midlertidig å legge ned virksomheten i fylket. 

 

§ 6.  Ikrafttreden 

Vedtektene er fastsatt på fylkesårsmøte den 26.03.2020 (dato) 

godkjent av sentralstyret i 4H Norge den  ............................... (dato) 

og gjort gjeldende med virkning fra den  ............................... (dato). 
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Valg  

Verv Navn Bosted    

Leder  Mariann Hegg Hof Gjenvalg 1 år  

Styremedlem  Vegard Thun-Pedersen Sande Gjenvalg 2 år 

Styremedlem  Rolf Espen Dahl Stokke Ikke på valg 1 år igjen 

Styremedlem Sissel Guran Hof NY 2 år 

Styremedlem  Helene Kjær Stokke Ikke på valg 1 år igjen 

1.vara  Ingrid Braaten Stokke NY 1 år  

2.vara  Harald Hindhamar Wean Åsgardstrand NY 1 år 

3.vara  Anders Stedding Kristiansen Drammen Gjenvalg 1 år 

     

Ordfører Jill Eirin Undem Tønsberg Gjenvalg 1 år 

Vara ordfører  Per Asbjørn Andvik Ramnes NY 1 år  

Viggas rep.   Mathilde Dahl Aske Sandefjord Oppnevnt av 

Vigga 

 

Valgkomite Arne Revaa Ramnes Ikke på valg 1 år igjen 

 Terje Wold Barkåker Ikke på valg 2 år igjen 

   Oppnevnes av 

VIGGA 

3 år 

Revisor  Heidi G. Næss  Revetal Gjenvalg 1 år  

Leder 

Nordgardsetra 

4H-seter  

Kari Tjentland Svarstad Gjenvalg 1 år 

  


