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1. Om vervestrategien 
 

1.1. Innhold:  

Vervestrategien beskriver bakgrunn, status, mål og tiltak innen verving for det aktuelle året.  

 
1.2. Hensikt:  

Vervestrategiens hensikt er å skape medlemsvekst gjennom å jobbe målrettet og strategisk – 

altså å definere mål for hvor vi vil og legge en plan for hvordan vi skal komme dit. Den gir 

hovedsakelig retning for sentralt initierte tiltak, men inneholder også oppfordringer og krav til 

fylkeslag og klubber. Strategien tar sikte på at sentralleddet i organisasjonen skal gå foran 

med gode eksempler samt legge til rette for at klubber og fylker jobber godt med rekruttering 

lokalt. Vervestrategien er i stor grad sentralstyrets bestilling til administrasjonen innen 

verving.  

 

1.3. Andre aktuelle styringsdokumenter:  

Vervestrategien må sees i sammenheng med 4H Norges generelle strategi og 

kommunikasjonsstrategi for aktuelle periode.  

 
1.4. Utarbeidelse av vervestrategien:  

Sentralstyret vedtar vervestrategien og legger den frem for landsstyret til orientering.  

 
1.5. Iverksetting av tiltak:  

Generalsekretær har ansvar for å iverksette tiltakene i vervestrategien og eventuelt gjøre 

justeringer på tiltakene for å nå målene.  

 
 

2.  Medlemskap 
 

2.1. Medlemskategorier 

I dag finnes følgende medlemskategorier:  

 

1) Hovedmedlem:  

Aktivt medlemskap for barn og ungdom som er tilknyttet en lokal 4H-klubb. 

Hovedmålgruppen er 10-18 år, men klubber som ønsker det kan ta med yngre 

medlemmer. Medlemmer som ikke har oppnådd plaketten ved 18-årsalder, kan være 

hovedmedlem tom. det året de fyller 25 år.   

 
2) Søskenmedlem:  

For de som har et søsken som er hovedmedlem. Ellers likt som hovedmedlemskap.  

 

3) Alumnmedlem:  

For ungdom som er 18 og eldre, er aktive og vil gjøre en innsats for 4H.  

 

4) Kløvermedlem:  

For barn mellom 4 og 9 år som ikke er med på klubbens ordinære aktiviteter, men som 

inviteres til åpne arrangement. Kløvermedlemmer kan være tilknyttet klubb, fylke eller 

sentralleddet. Kløvermedlemskap er en mellomting mellom et aktivt og et passivt 

medlemskap.  
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5) Arrangementsmedlem:  

For barn og ungdom som kun er med på ett arrangement pr. år. 

Arrangementsmedlemskap er en mellomting mellom et aktivt og et passivt 

medlemskap.  

 
6) Støttemedlem:  

For alle i alle aldre som ønsker å være tilknyttet og å støtte 4H. Støttemedlemmer kan 

være tilknyttet klubb, fylke eller sentralleddet. Støttemedlemskap er et passivt 

medlemskap. 

 

 

2.2. Kontingentsatser og fordeling av medlemskontingent 

 

Satser for og fordeling av medlemskontingent for personlige medlemskap i 2020:   

Hovedmedlem Kroner 600,- Fylkeslag: 50 % | Sentralleddet: 50 % 

Søskenmedlem Kroner 300,- Fylkeslag: 50 % | Sentralleddet: 50 % 

Alumnmedlem Kroner 300,- Lokal alumnklubb: 40 % | Norske 4H-alumner: 
30 % | Sentralleddet: 30 % 

Kløvermedlem Kroner 100,- Fylkeslag: 50 % | Sentralleddet: 50 % 

Arrangementsmedlem Kroner 100,- Fylkeslag: 50 % | Sentralleddet: 50 % 

Støttemedlem Kroner 500,- Klubb: 100 % 

 
Satser for og fordeling av medlemskontingent for klubber, gårder, etc. i 2020:    

4H-klubb Kroner 2 000,- Fylkeslag: 50 % | Sentralleddet: 50 % 

4H-gård Kroner 2 100,- 4H-gård Norge: 50 % | Sentralleddet: 50 % 

4H-seter Kroner 1 100,- 4H-gård Norge: 50 % | Sentralleddet: 50 % 

Støttemedlem 4H-
gård Norge 

Kroner 500,- 4H-gård Norge: 50 % | Sentralleddet: 50 % 

Medlemsorganisasjon Kroner 2 000,- Sentralleddet: 100 %  
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3. Medlemstall 
 

3.1. Medlemstall totalt 

4H Norge har hatt medlemsnedgang de siste 11 
årene og har gjennomsnittlig mistet ca. 450 
medlemmer pr. år de siste ti årene. De siste 20 
årene har medlemstallet sunket fra 18 018 til 
11 083, noe som tilsvarer en nedgang på 38,5 %.  
 
Noe av medlemsnedgangen skyldes at 
klubbrådgiver ble endret fra å være en 
medlemskategori (i tillegg til verv) tom. 2014, til 
«kun» å være et verv fom. 2015. Dette tallet 
anslås å være ca. 1 600. 
 

Frem til norske myndigheter innførte koronatiltak 
12.03.2020 var det flere innmeldinger og færre 
utmeldinger enn de tre foregående årene. 2020 
endte likevel med en medlemsnedgang på 619 
medlemmer.  
 

 

 
Figuren viser utviklingen i antall medlemmer. Den røde linjen viser de faktiske medlemstallene, mens den sorte 
linjen gjenspeiler trenden i utviklingen de siste 20 årene.  
 
 
3.2. Medlemstall pr. medlemskategori 

Utviklingen viser en nedgang i antall hoved-, søsken-, støtte- og arrangementsmedlemmer, 

mens antall kløvermedlemmer og alumnmedlemmer er i forsiktig vekst.  

 

År 
Totalt antall 
medlemmer 

Endring 
fra året 
før - 
antall 

Endring 
fra året 
før - 
prosent 

1999 17 984     

2000 18 118 134 0,75 

2001 18 018 -100 -0,55 

2002 18 824 806 4,47 

2003 18 789 -35 -0,19 

2004 18 182 -607 -3,23 

2005 17 058 -1 124 -6,18 

2006 16 863 -195 -1,14 

2007 17 360 497 2,95 

2008 16 343 -1 017 -5,86 

2009 16 664 321 1,96 

2010 16 663 -1 -0,01 

2011 16 622 -41 -0,25 

2012 16 288 -334 -2,01 

2013 15 627 -661 -4,06 

2014 15 566 -61 -0,39 

2015 13 701 -1 865 -11,98 

2016 13 196 -505 -3,69 

2017 12 987 -209 -1,58 

2018 12 529 -458 -3,53 

2019 11 702 -827 -6,60 

2020 11 083 -619 -5,29 

År 
Hoved-
medlem 

Søsken-
medlem 

Alumn-
medlem 

Kløver-
medlem* 

Støtte-
medlem** 

Arrange-
ments-
medlem 

2008 10 190 3 386 898   9 182 

2009 10 190 3 570 930   13 161 

2010 10 076 3 734 976   11 119 

2011 9 902 3 746 910 116 13 94 

2012 9 568 3 555 879 372 11 73 

2013 9 048 3 447 867 473 14 78 

2014 9 050 3 365 946 528 10 78 

2015 8 769 3 284 907 549 100 92 
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*Kløvermedlemskap ble innført fra 2012, med en prøveordning i 2011.  
**Støttemedlemskap ble innført fra 2015. Tallene før 2015 viser direktemedlemmer.  

 

 

 

4. Om verving 
 

4.1. Om verving og medlemsvekst 

Begrepet verving brukes ofte om medlemsvekst. Verving handler om å få folk som ikke er 

medlem i organisasjonen til å bli medlem. Medlemsvekst handler både om å verve nye 

medlemmer og å beholde eksisterende medlemmer.  

 
4.2. Hvorfor skal vi verve / bli større?  

 

1) Meningsfull fritid:  

Først og fremst skal verver vi fordi flest mulig barn og unge skal få mulighet til å få unike 

opplevelser, ny kunnskap, gode verdier og livslange vennskap gjennom 4H. 

 

2) Gjennomslagskraft 

I tillegg verver vi fordi en stor organisasjon har større tyngde og gjennomslagskraft enn 

en liten. 

 

3) Penger / muligheter 

Flere medlemmer gir flere penger, og flere penger gir flere muligheter – på alle nivå i 

organisasjonen.  

 

4) Alle aldre 

Klubbene trenger medlemmer i alle aldre – både fordi det er fint for medlemmene å være 

sammen med barn og unge i alle aldre – men også fordi det er viktig å tenke fremover og 

sørge for at klubben har medlemmer når de eldste går over til å bli alumn. 

 

5) Gøy å være mange 

Ikke minst verver vi også fordi det rett og slett er gøy å være mange – både i klubben, på 

leir, storkurs osv.  

 

6) Opprettholde organisasjonen 

Sist, men ikke minst, verver vi for å opprettholde organisasjonen. Medlemstallet har 

sunket i mange år. Det er på tide å snu utviklingen til vekst.  

 
 

4.3. Kriterier for medlemsvekst 

Det er sjeldent én ting alene som skaper medlemsvekst, men summen av mange faktorer – 

både intenderte og uintenderte. Det finnes ingen fasit på hvordan en organisasjon skal 

oppnå medlemsvekst, men det er sannsynlig at følgende er viktig:  

 

2016 8 301 3 206 898 518 194 79 

2017 8 043 3 156 905 584 201 98 

2018 7 629 2 985 942 594 249 130 

2019 7 121 2843 827 579 234 98 

2020 6 619 2 691 897 618 170 88 
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1) God aktivitet 

Det aller viktigste for både å få nye medlemmer og å beholde eksisterende medlemmer 

antas å være god aktivitet, spesielt på klubbnivå, men også på fylkesplan, nasjonalt og 

internasjonalt. Det er først og fremst aktivitetene i klubbene medlemmene melder seg inn 

for å ta del i. Etter hvert kommer ofte nasjonale aktiviteter, verv osv. inn som 

motivasjonsfaktor, men antas å som regel ikke være det de melder seg inn for. Det er 

viktig med god klubbdekning og eventuelt også tilbud for medlemmer uten klubb i 

nærheten.  

 

2) God synliggjøring 

Deretter er det viktig med god synliggjøring. Dette er viktig for at flest mulig faktisk skal 

vite at 4H eksisterer, men også for å bygge et godt omdømme og å skape en 4H-identitet 

for medlemmene. Vi må være der det skjer, vi må ha godt informasjonsmateriell, riktige 

profileringsartikler og vi må jobbe for å være synlige i mediebildet.  

 

3) Gode systemer 

Vi må ha gode tekniske løsninger og systemer for f.eks. god medlemspleie. Vi må ha 

enkle og brukervennlige systemer for innmelding, kontingentbetaling, påmelding osv. 

Utvikling må skje i tråd med medlemmenes ønsker og behov, vi må kjenne årsakene til at 

medlemmer slutter og ta godt imot nye medlemmer.  

 

4) God fokus på verving (vervekultur)  

Vi må bygge opp en kultur for å verve, slik at verving er en naturlig del av det vi driver 

med. Herunder gjennomføre vervekampanjer, tilrettelegge og motivere.  

 
 
 

5. Måltall 
 

5.1. Mål for antall medlemmer  

Målet for medlemsvekst er ett medlem pr. klubb, dvs. at målet er å være 515 medlemmer 

flere ved utgangen av 2021 enn ved utgangen av 2020.  
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 Totalt  Hoved Søsken Alumn Kløver Støtte Arrangement 

2017 12 987 8 043 3 156 905 584 201 98 

2018 12 529 7 629 2 985 942 594 249 130 

2019 11 702 7 121 2 843 827 579 234 98 

2020 11 083 6 619 2 691 897 618 170 88 

Vekstmål 506 200 100 100 50 50 6 

Mål 2021 11 589 6 819 2 791 947 668 220 94 
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5.2. Mål for antall klubber 

Målet for klubbvekst er en ny klubb pr. fylkesledd, dvs. at målet er å være 16 klubber mer 

ved utgangen av 2021 enn ved utgangen av 2020. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

5.3. Oppfordring til klubber og fylker ang. vervemål 

 

Oppfordring 

til klubber  

1. Ha som mål å bli minst ett medlem mer enn året før.  

2. Følg aktivt oppfordringene og mulighetene i vervekampanjene.  

Krav til 

fylker  

1. Vedta vervemål og -strategi (bruk mal som ble vedtatt av landsstyret 

oktober 2019).  

2. Følg aktivt oppfordringene og mulighetene i vervekampanjene.  

Oppfordring 

til fylker 

1. Ha som mål å øke antall medlemmer med minst ett medlem pr. klubb 

pr. år. 

2. Ha som mål å starte minst en ny 4H-klubb pr. år.  

 

 

5.4. Fylkenes vedtatte mål 

Fylkenes vedtatte vervemål for 2021, inkludert medlemstall for 2017 – 2021: 

Fylke 
Medlemstall 

2017 
Medlemstall 

2018 

Medlemstall 
2019 

Medlemstall 
2020 

Vervemål  
2021* 

Østfold 994 919 846 804  

Akershus og Oslo 586 498 480 447  

Buskerud 811 837 822 776  

Vestfold 643 641 555 568  

Telemark 269 260 227 208  

Agder 500 478 409 468  

Hedmark 773 778 710 648   

Oppland 582 545 514 437   

Trøndelag 2 196 2 215 2 035 1 805   

Rogaland 1 441 1 443 1 346 1 342   

Hordaland 1 080 1 020 1 036 1 038   

Sogn og 
Fjordane 

1 674 1 506 
1 419 

1 311   

Møre og 
Romsdal 

618 600 
584 

599   

Nordland 447 428 330 315   

År Antall klubber 

2018 549 

2019 523  

2020 506 

Vekstmål 16 

Mål 2021 522 
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Troms 270 250 213 156   

Finnmark 91 110 134 122   

*Oppdateres når fylkene har vedtatt sine vervemål.  

 

6. Aktiviteter 
 

6.1. Aktiviteter i klubbene 

Aktivitetene i de lokale 4H-klubbene er hovedaktiviteten og det aller viktigste i 

organisasjonen. Det å ta del i aktivitetene i klubbene antas å være den viktigste grunnen til at 

de fleste blir med i 4H og den viktigste grunnen til at medlemmer fortsetter.  

 

Mål Ha gode aktiviteter i klubben som er attraktive for målgruppen og dermed 

motiverer til videre medlemskap og tiltrekker seg nye medlemmer.  

Tiltak  

 

1. Lage eksempel på årsplan for klubb.  

2. Lage aktivitetsforslag tilpasset klubbmøter.  

3. Lage arrangementsressurser.  

4. Undersøke hva målgruppen anser som attraktiv klubbaktivitet 

(medlemsundersøkelse).  

Oppfordring 

til klubber  

1. Ha minst en ny aktivitet på årsplanen hvert år.  

2. Ha minst ett åpent arrangement hvert år.    

  

 

6.2. Aktiviteter i fylkene 

I tillegg til gode aktiviteter i klubbene anses det som viktig med gode aktiviteter på fylkesplan.  

 

Mål Ha gode aktiviteter i fylket som er attraktive for målgruppen og dermed 

motiverer til videre medlemskap og tiltrekker seg nye medlemmer.  

Tiltak 1. Undersøke hva målgruppen anser som attraktive fylkesarrangement 

(medlemsundersøkelse).  

2. Utvikle arrangementsressurser.   

Krav til fylker 1. Arrangere årlig styrevervskurs for klubbstyrene (inkl. verveopplæring). 

2. Arrangere årlig kurs/samling for klubbrådgivere (inkl. verveopplæring).  

3. Arrangere årlig leir for aspiranter (aspirantleir). 

4. Arrangere årlig leir for junior og senior (fylkesleir). 

5. Arrangere årlig volleyballturnering.  

Oppfordring 

til fylker 

1. Invitere kløvermedlemmer til minst ett arrangement pr. år.  

2. Arrangere (eller ta del i) minst ett åpent arrangement pr. år.  

3. Bruke minst to av årets arrangement til å verve nye medlemmer, ved å 

informere om arrangementet til ikke-medlemmer.  

4. Utvikle rutinebeskrivelser for faste fylkesarrangement – med mål om å 

sikre et godt arrangement og effektiv ressursbruk.   
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6.3. Aktiviteter sentralt / nasjonalt 

For medlemmer over 14 år ser det ut til at landsleir er en av de viktigste grunnene til at dem 

er med i 4H.  

 

Mål Ha gode landsdekkende aktiviteter som er attraktive for målgruppen og 

dermed motiverer til videre medlemskap og tiltrekker seg nye medlemmer.  

Tiltak  

 

1. Arrangere landsleir for ungdom fom. 14 år annen hvert år.  

2. Tilby medlemmene å delta på nordisk leir annet hvert år.  

3. Se på mulighetene for å arrangere årlig kurshelg/inspirasjonssamling.   

4. Utvikle rutinebeskrivelser for faste nasjonale arrangement – med mål 

om å sikre et godt arrangement og effektiv ressursbruk. 

Krav til 

fylker 

Organisere fellestransport til landsleir / nordisk leir. 

 

 

6.4. Aktiviteter internasjonalt 

Internasjonale muligheter anses å være viktig samtidig som det kun er rom for at en liten 

andel av medlemmene kan delta.  

 

Mål Ha gode internasjonale aktiviteter som er attraktive for målgruppen og 

dermed motiverer til videre medlemskap og tiltrekker seg nye medlemmer. 

Tiltak 1. Tilby utveksling til USA annet hvert år.  

2. Tilby IFYE-utveksling hvert år.  

3. Tilby studietur til Gambia annet hvert år. 

4. Tilby muligheten til å være vertsfamilie hvert år.  

5. Tilby muligheten til å reise på arrangement gjennom RYE hvert år.  

6. Utvikle rutinebeskrivelser for faste internasjonale aktiviteter – med må å 

sikre gode aktiviteter og effektiv ressursbruk.  

 

 

7. Synliggjøring  
 

Det som står om synliggjøring må ses i sammenheng med kommunikasjonsstrategien.  
 
Synliggjøring handler om omdømmebygging, kommunikasjonsarbeid og det å være synlig 
der folk er – både digitalt og fysisk. Organisasjoner som har et godt og realistisk omdømme 
står bedre rustet i kampen om medlemmer, frivillige og midler. Den beste garantien for å 
skape et positivt omdømme er stolte og fornøyde medlemmer og frivillige.  

 
7.1. Sosiale medier 

9 av 10 barn/unge i alderen 9-18 år bruker sosiale medier. Fra 12-årsalderen for jenter og 

13-årsalderen for gutter, bruker omtrent alle sosiale medier. De tre sosiale mediene som 

brukes mest er Snapchat (81%), Instagram (67%) og Facebook (54%)1.  

 

Mål Ha aktive sosiale medier-kontoer som er attraktive for målgruppen å følge 

og som bidrar til å bygge omdømme.  

 
1 Medietilsynet (2019): Barn og medier-undersøkelsen 2018.  
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Delmål  1. Øke antall følgere på sosiale medier.   

Tiltak: 1. Ha minst en post pr. uke pr. kanal.  

2. Ha ekstra fokus på filmsnutter / digitale historiefortelling.  

 

 

7.2. Pressedekning 

 

Mål Være synlig i mediebildet.  

Tiltak 1. Tilby materiell om mediearbeid for klubber/fylker.  

2. Ta del i den offentlige debatten rundt aktuelle saker som angår 4H. 

3. Forsøke å sette minst en sak pr. år på dagsorden.  

Oppfordring 

til fylker og 

klubber  

1. Invitere pressen til aktiviteter.  

2. Sende tekst og bilder/film til pressen om dem ikke selv dekker 

hendelsen. 

 

 

7.3.  Lokalmiljøet / åpne arrangement 

Det som kanskje er det aller viktigste synliggjøringsarbeidet mtp. verving er å være tilstede 

på ting som skjer i lokalmiljøet der mange folk møtes. Eksempelvis bygdedager, åpen gård, 

julemarked osv.  

 

Mål Vise frem 4H i lokalmiljøet / på åpne arrangement. 

Tiltak 1. Tilby profileringsartikler i nettbutikken.  

2. Tilby tips til standsaktivitet.  

3. Ha stand / aktivitet (helst sammen med aktuelt fylkesledd) dersom det 

er ekstra aktuelle nasjonale, åpne arrangement.  

Oppfordring 

til klubber 

Ha stand / aktivitet på minst ett åpent arrangement i året (bygdedag, åpen 

gård, julemarked el.).  

Oppfordring 

til fylker 

Ha stand / aktivitet (gjerne sammen med lokal klubb) dersom det er 

aktuelle fylkesdekkende, åpne arrangement.  

 

 

7.4. Profileringsartikler 

Profileringsartikler som 4H-klær (både for representanter for ulike deler av organisasjonen og 

for medlemmer), standsmateriell som telt, banner, beachflagg osv, samt 

småartikler/giveaways etterspørres av fylkesledd og klubber. Profileringsartikler bidrar til 

synliggjøring og identitetsbygging, som igjen kan bidra til verving.  

 

Mål Tilby profileringsartikler som bidrar til å synliggjøre 4H og skape 

identitet/tilhørighet blant medlemmene.  

Tiltak 1. Tilby 4H-klær i 4H-butikken.  

2. Tilby standsmateriell i 4H-butikken.  

3. Tilby småartikler/giveaways i 4H-butikken.  
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4. Fylkesledd, klubber og 4H-gårder skal kunne kjøpe profileringsartiklene 

så billig som mulig.   

 

 

7.5. Informasjonsmateriell 

Det er viktig å ha godt og oppdatert informasjonsmateriell som er tilpasset aktuell målgruppe 

og som er i de formater som passer til bruk og målgruppe.  

 
Mål Tilby informasjonsmateriell som forenkler vervearbeidet i klubbene/fylkene.  

Tiltak Tilby informasjonsmateriell som f.eks. film, Power Pint-presentasjon, 

delebilder/-filmer, vervekort, plakater, brosjyrer og flyere.  

 

 

8. Systemer 
 

8.1. Innhold medlemskategorier 

 
1) Hovedmedlem og søskenmedlem:  

Kategori Hovedmedlem og søskenmedlem 

Alder Hovedmålgruppen er 10-18 år, men klubber som ønsker det kan ta med 

yngre medlemmer. Medlemmer som ikke har oppnådd plaketten ved 18-

årsalder, kan være hovedmedlem tom. det året de fyller 25 år. 

Tilknytning Hovedmedlemmer er hovedsakelig tilknyttet klubb.  

Barn/ungdom som ønsker å være 4H-er, men ikke har en klubb i 

nærheten kan være tilknyttet fylket.  

Innhold - Er med på klubbens aktiviteter.  

- Har 4H-prosjekt (ikke krav, men sterk oppfordring). 

- Kan sitte i klubbstyret (samt styrer i nemd, fylke og nasjonalt). 

- Kan delta på arrangement i fylket, nasjonalt og internasjonalt.  

- Får medlemsfordeler.  

- Får medlemsbladet Aktivitet.  

Inn-/utmelding - Får velkomstbrev ved innmelding, inkludert informasjon om 4H, 4H-

prosjekter, «min side» og kontaktinfo til klubben.  

- Ved utmelding blir de spurt om hvorfor de melder seg ut.  

- Klubbrådgiver A varsles ved inn- og utmeldinger.  

- Medlemskapet til plakettmottakere endres til alumnmedlemskap året 

etter de har mottatt plaketten.  

- Plakettmottakere får brev fra 4H Norge der de gratuleres med fullført 

4H-løp og ønskes velkommen som alumn.  

Tillegg for 

søskenmedlem 

Søskenmedlem må ha ett søsken med samme bostedsadresse som er 

hovedmedlem. Ellers likt som hovedmedlem.  
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2) Alumnmedlem:  

Kategori Alumnmedlem 

Alder Hovedmålgruppen er ungdom mellom 18 og 25 år, men eldre 

ungdommer kan også være med. Alumnmedlemmer må ha fylt 18 år.  

Andre krav Alumnmedlemmer må ønske å gjøre en innsats for 4H.  

Det er ikke lenger et krav å ha mottatt plaketten for å være alumn. 

Tilknytning Alumnmedlemmer er tilknyttet alumnklubben i sitt fylke.   

Innhold - Får velkomstbrev ved innmelding. 

- Er med på alumnklubbens aktiviteter.  

- Er ofte instruktører, arrangører ol. på fylkesarrangement.  

- Kan sitte i alumnstyret (samt styrer i nemd, fylke og nasjonalt). 

- Kan delta på enkelte arrangement i fylket, nasjonalt og internasjonalt.  

- Får medlemsfordeler.  

- Får medlemsbladet Aktivitet.  

Inn-/utmelding - Får velkomstbrev ved innmelding.  

- Ved utmelding blir de spurt om hvorfor de melder seg ut.  

- Leder i alumnklubben varsles ved inn- og utmeldinger.   

 
 

3) Kløvermedlem:  

Kategori Kløvermedlem 

Alder Hovedmålgruppen er barn mellom 4 og 9 år. Yngre barn kan også være 

kløvermedlem, men innholdet er ikke tilpasset disse.  

Tilknytning Kløvermedlemmer bør hovedsakelig være tilknyttet klubb, men kan også 

være tilknyttet fylke og nasjonalt.  

Innhold - Får en-to aktiviteter** i posten som de kan gjøre hjemme. 

- Får medlemsfordeler.  

- Får medlemsbladet Aktivitet.  

- Får aktivitetshefte for kløvermedlemmer en gang pr. år.  

- Inviteres til minst ett arrangement i året – enten i klubb eller i fylket 

(eller begge deler).  

- Inviteres til ‘Gøy på landet’ på 4H-gårder. 

- Får hilsen fra 4H Norge to ganger i året.  

Kløvermedlemmer skal ikke delta på klubbens ordinære aktiviteter eller 

ha 4H-prosjekt. Barn under 10 år som ønsker å være med på klubbens 

ordinære aktiviteter og ha 4H-prosjekt skal være hoved-/søskenmedlem. 

Inn-/utmelding - Får velkomstakke* og -brev ved innmelding.  

- Ved utmelding blir de spurt om hvorfor de melder seg ut.  

- Klubbrådgiver A varsles ved inn- og utmeldinger.  

- Det året kløvermedlemmer fyller ti år, endres medlemskapet til 

hoved-/søskenmedlem og de knyttes til klubb (om de ikke allerede er 

det). De får en hilsen fra 4H Norge hvor de ønskes velkommen som 

hoved-/søskenmedlem, sammen med informasjon om hva det vil si 

og kontaktinformasjon til nærmeste klubb. Nærmeste klubb får også 

informasjon om at dem har fått et nytt hoved-/søsken 
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* Denne/disse aktiviteten(e) utvikles ila. 2021, men kan f.eks. være å få tilsendt en 

frøpakke, dyrke frem planten og få diplom.  

 

 
4) Arrangementsmedlem:  

Kategori Arrangementsmedlem 

Alder Barn og ungdom mellom 10 og 18 år.  

Tilknytning Arrangementsmedlemmer bør hovedsakelig være tilknyttet klubb, men 

kan også være tilknyttet fylke og nasjonalt.  

Innhold - Kan delta på en aktivitet pr. år.  

- Inviteres til åpne arrangement.  

- Får medlemsfordeler.  

Arrangementsmedlemmer skal ikke delta på klubbens ordinære 

aktiviteter eller ha 4H-prosjekt, da må dem meldes inn som hoved-

/søskenmedlem.  

Inn-/utmelding - Får velkomstbrev ved innmelding, inkludert informasjon om 4H.   

- Ved utmelding blir de spurt om hvorfor de melder seg ut.  

- Klubbrådgiver A varsles ved inn- og utmeldinger (hvis medlemmet er 

tilknyttet klubb).  

 
 

5) Støttemedlem:  

Kategori Støttemedlem 

Alder Hovedmålgruppen er voksne over 18 år, men personer under 18 år kan 

også være støttemedlem.   

Tilknytning Støttemedlemmer bør hovedsakelig være tilknyttet klubb, men kan også 

være tilknyttet fylke og nasjonalt.  

Innhold - Får velkomstbrev ved innmelding. 

- Får medlemsfordeler.  

- Får medlemsbladet Aktivitet.  

- Inviteres til gøy på landet på 4H-gårder. 

- Får hilsen fra 4H Norge to ganger i året.  

Inn-/utmelding - Får velkomstbrev ved innmelding. 

- Ved utmelding blir de spurt om hvorfor de melder seg ut.  

- Klubbrådgiver A varsles ved inn- og utmeldinger (hvis medlemmet er 

tilknyttet klubb).  

 

 

8.2. Medlemsregister 

Det er viktig at 4Hs tekniske løsninger ikke skal hindre effektivt arbeid og engasjement. En 

del brukere tidligere oppgitt at de opplever medlemsregisteret som et hinder. Det er gjort 

flere forbedringer det siste året.  

 

Mål: Medlemsregisteret skal være effektivt og enkelt å bruke for medlemmer, 

tillitsvalgte og ansatte. 

Tiltak: 1. Eventuell videreutvikling av «min side» og «min klubb».  
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2. Utvikle betaling med Vipps og kort ved innmelding.  

3. Utvikle betaling av medlemskontingent med Vipps og kort.  

4. Utvikle opplæringsressurser for bruk av medlemsregister.     

 

 

8.3. Medlemsfordeler 

Medlemsfordeler kan være positivt for eksisterende medlemmer, og ikke minst bidra til å 

trekke til seg nye medlemmer – spesielt de mer passive medlemskapene som kløvermedlem 

og støttemedlem.  

 

Mål: Tilby medlemsfordeler, spesielt med tanke på å tiltrekke seg medlemmer til 

passive medlemskategorier.   

Tiltak: 1. Tilby alle medlemmer rabatt i nettbutikken*.  

2. Inngå avtale om minst to medlemsfordeler.  

3. Utarbeide digital løsning for å vise at man er 4H-medlem mtp. 

medlemsfordeler (f.eks. digitalt medlemskort på «min side»).  

*Under forutsetning av at det er teknisk mulig uten store ekstrakostnader. 

 
 

8.4. 14-åringer 

Landsmøtet har vedtatt at 4H skal tilstrebe å bli mer attraktivt for 14-åringer.  

 

Mål: Gjøre 4H attraktivt for 14-åringer.    

Tiltak: 1. Kartlegge hvordan 4H kan bli mer attraktivt for 14-åringer. 

2. Utfra kartleggingen fastsette hvilke tiltak som må iverksettes for å gjøre 

4H mer attraktivt for 14-åringer.   

 
 

8.5. Klubbrådgivere 

Landsmøtet har vedtatt at 4H skal tilstrebe å tiltrekke seg flere frivillige til å være 

klubbrådgivere.  

 

Mål: Flere klubbrådgivere.    

Tiltak: 1. Kartlegge hva som skal til for at flere ønsker å bidra som 

klubbrådgivere i 4H.  

2. Utfra kartleggingen fastsette hvilke tiltak som må iverksettes for at flere 

skal bidra som klubbrådgivere.  
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9. Vervekampanjer 
 

9.1. Hele året:  

 

Mål Ha vervekonkurranser og vervestatistikker som bidrar til fokus på og 

motivasjon til verving gjennom hele året.   

Tiltak Vervetopp / medlemstatistikk:  

1. Topp 40 over største klubber i medlemsblad.  

2. Månedlig (fom. april) medlemsstatistikk i fylkespost.  

Vervekonkurranser:  

1. Vervepremie til alle som verver minst tre medlemmer.  

2. Vervepremie til personen som verver flest.  

3. Vervepremie til klubben som øker mest.  

4. Vervepremie til fylkeslaget som øker mest.   

 
 

9.2. Vervekampanje 1:  

 

Mål Alle fjorårets medlemmer skal betale årets medlemskontingent.   

Når Februar / mars. 

Tiltak 1. Tilstrebe å ha korrekt epostadresse til alle medlemmer for fakturering.  

2. Med fakturaen sendes en hilsen som minner om hvilke 

medlemsfordeler og muligheter som finnes i 4H det kommende året.  

3. Informasjon i sosiale medier om at kontingentfaktura er sendt ut, samt 

fokus på at betalt kontingent = din billett til mye 4H-moro.  

4. Aktiv oppfølging av ubetalte medlemskap.  

 

 
9.3. Vervekampanje 2*:  

*vervekampanje 2 utgår muligens pga. korona.  

Mål Klubber skal være synlig i lokalmiljøet og lokalpressen.  

Når: Mai / juni. 

Bakgrunn Mai og juni er fine måneder å vise frem 4H-klubben i lokalsamfunnet, da 

det er både 4H-dagen og ofte bygdedager ol. i denne perioden. I tillegg er 

det fine måneder å få omtale i lokalmedia ift. 4H-dagen, bygdedager, leir 

osv. 

Tiltak 1. Tilby standpakke med t-skjorte, banner, beachflagg ol.  

2. Tilby trykt og digitalt informasjonsmateriell som brosjyrer, vervekort 

osv.  

3. Tilby klubbene tips til stand, inkludert aktivitetstips.  

4. Tilby klubbene tips til mediearbeid. 
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Oppfordring til 

klubber 

1. Ha stand / aktivitet på minst ett åpent arrangement, som f.eks. 

bygdedag el. der mange mennesker møtes.  

2. Prøve å få omtale i lokalmedia (lokalavis, lokalradio el.).  

3. Ha spesielt fokus på å verve kløvermedlemmer på stands.  

 

 

9.4. Vervekampanje 3:  

 

Mål Fylkene starter en ny klubb og klubbene verver ifm. skolestart.  

Når August / september. 

Bakgrunn Ved skolestart er det mange barn og ungdommer som starter med nye 

fritidsinteresser.   

Tiltak 1. Tilby klubbene trykt og digitalt informasjonsmateriell som plakater, 

vervekort, forslag til ranselpost, film, presentasjon osv.  

2. Tilby klubbene forslag og tips til åpent arrangement.  

3. Tilby klubbene delebilder og -filmer for sosiale medier.  

4. Tilby fylkene tips, maler ol. til klubbstart.  

Oppfordring til 

fylker 

1. Forsøke å starte en-to nye klubber.  

Oppfordring til 

klubber 

1. Fortelle om 4H på skolene og/eller sende informasjon om 4H med 

ranselpost (dersom skolen tillater det).  

2. Henge opp plakater i lokalmiljøet.  

3. Bruke sosiale medier (klassegrupper, lokalsamfunnsgrupper ol.).  

4. Ha et åpent arrangement (f.eks. en tur i skogen for hele familien).  

 

 

 
9.5. Vervekampanje 4:  

 

Når November / desember 

Fokus Alle verver / ta med en venn.  

Bakgrunn Vi nærmer oss årets slutt og gjennomfører en siste vervekampanje med 

fokus på at alle skal verve – både enkeltpersoner, klubber, fylker osv.  

Tiltak 1. Tilby klubbene trykt og digitalt informasjonsmateriell som plakater, 

vervekort, forslag til ranselpost, film, presentasjon osv.  

2. Tilby klubbene tips og forslag til åpent julearrangement.  

3. Tilby klubbene tips og forslag til 4H-møter.  

4. Tilby klubben delebilder og -filmer for sosiale medier.  

5. Alle plakettmottakere kontaktes og ønskes velkommen som 

alumnmedlemmer.  

6. Betalte annonser på sosiale medier med fokus på å verve 

kløvermedlemmer og støttemedlemmer.  

Oppfordring til 

klubber 

1. Ha et åpent arrangement (f.eks. juletrefest, juleball el.).  

2. Invitere potensielle medlemmer til et klubbmøte (f.eks. grøtmøte, 

juleverksted el.).  
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3. Ha stands/aktivitet på et åpent arrangement som julemarked el. 

4. Bruke både plakater, sosiale medier osv. til å invitere til åpent 

arrangement og/eller klubbmøte.   

 


