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Adresse: 

Landbrukets Hus 

Sjøgt15-17,  

8006 Bodø 

ingeborg.tangeraas@4h.no 

  

 

+47 

95974242  

 

www.4h.no/nordland 

Facebook: 4H Nordland 

  

 

Årsmøte i 4H Nordland 

 Det er fortsatt mulig å melde seg på 

årsmøte i 4H Nordland som holdes på 

Teams lørdag 20.mars. Klubbene melder 

på representantene som ble valgt på 

klubbens årsmøte i fjor. Årsmøtet er også 

viktig for 4H-gårdenes aktiviteter og 

samarbeid. Bli med å avgjøre viktige saker 

for klubben og 4H-gården din her! 

 

Ersvika 4H-gård 

En god nyhet: Ersvika samiske siida er nå 

blitt godkjent som 4H-gård! Det er 

spennende med en Ut på vidda-gård iblant 

oss, og vi ønsker Maria Hauge og Ersvika 

varmt velkommen! Sjekk ut facebook-

siden deres her. 

 

Deltagerstøtte 

Nå kan klubbrådgivere eller foresatte søke 

om deltagerstøtte til barn og unge under 26 

år. Økonomi skal ikke være en hindring for 

de som vil delta på 4H-aktiviteter. Du kan 

søke om støtte til følgende: Deltakeravgift 

for leir, kurs, klubbkveld o.l., transport til 

og fra et arrangement, nødvendig utstyr til 

f.eks. en leir. (NB! Undersøk muligheter 

for å låne utstyr først!), kostnader knyttet 

til ditt 4H-prosjekt. Søknadene behandles 

fortløpende. Les mer og søk deltagerstøtte 

her. Har du behov for ledsager på leir etc., 

ta kontakt med 4H-kontoret.  

 

Inn og- utmelding av medlemmer 

Vi vil minne om at innmelding i 4H gjøres  

på 4H sine hjemmesider. Trykk på den  

gule knappen Meld deg inn og velg  

medlemskap. Det er nå mulig å betale med  

Vipps! Innmelding kan også skje ved at  

man sender mail til kontingent@4h.no. Når  

det kommer til utmelding gjør medlemmet  

dette selv via Min side. Det er også mulig å  

sende mail til kontingent@4h.no.  

 

Den nasjonale 4H-dagen! 

4. mai markerer 4H- ere, 4H-klubber og  

gårder den nasjonale 4H-dagen! Dette  

markeres på ulike måter rundt om i landet.  

I Nordland oppfordrer vi klubbene til å  

markere dagen med miljøengasjement som  

f.eks strandrydding. Her kan dere lese om 

gjennomføring av koronavennlige 

aktiviteter. 

 

Vel gjennomført årsmøte i 4H-gård 

Norge 

15. Februar avholdte 4H-gård Norge sitt 

første digitale årsmøte. 18 representanter 

fra 4H-gårdene deltok sammen med 5 

ansatte fra 4H. Protokollen fra årsmøtet 

kan du lese her. 

 

 

http://www.4h.no/nordland
https://4h.no/arrangementer/digitalt-fylkesarsmote-i-4h-nordland-article40968-1041.html?instance=0
https://www.facebook.com/Ersvika-Sami-Siida-153709741463234
https://4h.no/for-4h-ere/deltagerstotte/
https://4h.no/ressurssider/korona/
https://4hgard.no/2021/03/02/tidenes-forste-digitale-arsmote-i-4h-gard-norge/


 

 

Fylkesleirer 

Helgen 13-15. august planlegges det 

fylkesleirer 4 steder i Nordland. Det blir 

leir i Bodø, Leirfjord, Vefsn og Hadsel. 

Hold av helga, så kommer det mer info 

etter hvert! 

 

Ekstra lodd? 

Loddene er nå sendt til alle 4H-klubber. 

Klubber som ønsker å selge flere lodd enn 

det de får tilsendt, kan bestille ekstra lodd 

pr e-post: 4hnorge@4h.no. Lykke til med 

loddsalget!  

 

Viktige datoer  

20.03- Årsmøte i 4H Nordland 

01.05- Under åpen himmel 

04.05- Den nasjonale 4H-dagen 

13-15.08- Fylkesleir i Bodø, Hadsel, 

Leirfjord og Vefs 
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