
Digitalt klubboppfølgingsmøte

22. mars  Kl. 19.30



Program

• Digitale prosjekt

• Arrangement

• Kontingent

• Politiattest

• Dele gode aktivitetar



Endringar i plattformen for rådgjevar.

Autolagring: Endringer i prosjektplattformen vil nå lagres automatisk.

Type medlem: Prosjektplattformen forteller deg hvilken type medlem det er (aspirant, 

junior, senior).

Godkjenne plan: Når du skal godkjenne en prosjektplan er det enkelt å sende 

tilbake/låse opp igjen prosjektet til medlemmet hvis det må gjøre noen 

endringer.

Status på oppdrag: Ved hjelp av fargekoder kan man se hvordan medlemmet ligger an på 

hvert oppdrag.

Oppmøtekrav: Det finnes en egen oppmøteliste på medlemmet hvor du kan huke av 

om medlemmet har nok oppmøte for å få godkjent.

Rediger prosjekt: Det finnes en egen arbeidsside hvor du kan hjelpe medlemmet å 

endre noe i prosjektplanen hvis medlemmet trenger hjelp.

Melding: Det finnes en meldingsboks inne på hvert medlem hvor man se 

kommunikasjonen mellom medlem og klubbrådgiver.



Digitale prosjekt

• Har medlemmane komt i gang

• Korleis hjelpe dei

• Kva er klubbrådgjevar si rolle



4H lodd

• Alle klubbar skal no ha fått 4H-lodda

• Det er feil betalingsfrist på fakturaen

• Rett er 15. september



Arrangement
• 4H-dagen

• 4.mai – eller nærmaste helg

• Overnatte ute

• Senior og alumnsamling
• 7.-9. mai, Bul-hytta på Skaret

• Kort påmeldingsfrist

• Plakettfest 5. juni – Molde

• Fylkesleir 
• 24. -27. juni på Gjermundnes

• Eller lokale småleirar



Kontingent

• Kontingent er utsendt – frist 7.mars

• Purring på SMS og e-post er sendt ut

• I slutten på april blir medlemmar som 

ikkje har betalt kontingent meldt ut

• Sjekk din klubb



Liste over ubetalte fakturaer



Medlemmane kan sjølv finne faktura her



Politiattest

• Alle som har jamnleg kontakt med medlemmar skal ha attest

• Attesten som synast skal ikkje ver eldre enn 6. månader

• Attesten er gyldig til du skifter rolle

• Klubbrådgjevar A ber om underskrift på bekreftelse på formål 
frå kontoret, skal og sende politiattesten til kontoret

• For klubbrådgjevar B er det A som signerar formål og som 
skal sjå attesten. Og REGISTRERE i medlemsregisteret



Ver med å dele dei gode aktivitetane

• Send bilde og eit par-tre setningar til fylke

• Har klubben FB-gruppe, blir vi glad for å bli invitert med.

• Er det klubbar som har hatt gode koronavennlege 
arrangement - blir vi glad om de vil dele erfaringane.



Takk for i kveld☺


