
 

 

  

  

  

4H Finnmark  

Årsmelding 2020  

  

4H-organisering, fylkesstyret og ansatte   

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 

sammen”, 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».   

  

4H Finnmark   

4H Finnmark er et fylkeslag i 4H Norge. Fylkeslaget består av alle 

4Hklubbene og 4H-gårdene i fylket. Fylkeslaget ledes av årsmøtet, der 

representanter for alle klubbene/gårdene har stemmerett. Årsmøtet i 

fylkeslaget holdes innen utgangen av mars. På̊̊̊  årsmøtet velges et 

fylkesstyre, som behandler saker som har betydning for alle fylkets 

4Here, har ansvar for å lage budsjett og årsplan (som godkjennes av 

årsmøtet), og å følge opp mer langsiktige strategier og handlingsplaner.   

  

  

  

  



 

  

  

  

 Årsmøtet, styret og valgte representanter   

Årsmøtet i 2020 ble avholdt i Olderfjord, Porsanger 8. mars   

Til sammen 23 personer deltok på̊̊̊  årsmøtet. 11 stemmeberettigede. 5 

4H-klubber var representert; Blinken 4H, Skravla 4H, Kos 4H, 

Sneskavla 4H og Pasvik 4H.  

  

Fylkesstyret etter årsmøtet i 2020 

 Leder:     Mona Danielsen  

 Nestleder:          Sigmund Hansen 

 Styremedlem:   Sofie Beddari   

Styremedlem:    Anneli Kyrrø  

Styremedlem:    Maria Kollstrøm  

 Varamedlemmer:   

1. Tone Wahl  

2. Kjetil Pedersen  

3. Maria Lavoll   

  

Fylkesstyret har hatt 3 telefonmøter i løpet av 2020, og behandlet 13 

saker (inkludert innkomne saker) i løpet av året.   

Fylkesstyresamling dagen før årsmøtet med regionkoordinator Anne Kari 

Eliassen. 

  

Ordfører for fylkesårsmøtet 2020 

                 Ordfører:             Stina Larsen 

 Varaordfører:   Sigmund Hansen  

  

Valgkomiteen for fylkesårsmøtet 2020  

Valgkomiteen besto av Tone Aandahl og Jorid Jacoksen  

  

4H-ansatt i Finnmark og lokalisering av kontor   

Organisasjonsrådgiver: Hanne Kalliainen 60 % stilling.  

  

Kontorsted: Nibio Svanhovd  

  



 

  

Årsplan for 2020 

DATO  ARRANGEMENT  HVOR    ANSVAR 

31.01.2.feb  DAF UTSATT    Lakselv  fylke 

28.feb-1.mars Storkurs    Olderfjord  fylke 

1.mars  Årsmøte             Olderfjord         fylke 

Mars   Loddsalg starer      klubb 

26-28.april  Fylkesstysamling   Gardeermoen nasjonalt 

april   Voksenlederkurs   Gardermoen nasjonalt 

1.-3.mai  4H dagen-sov ute   Pasvik ,Svanvik fylke 

4.mai   4H dagen    hele landet  klubb 

6-7.juni  Villmarksleir 4-10år  øst og vest  Fylke/NJFF 

6-12.juli  Landsleir     Bodø             4H Nordl 

15. aug  Gøy på landet   Svanhovd  Fylke 

5-13.sep  Friluftslivets uke   hele landet  klubb 

sep   Gøy på landet   4H gårdene   gård/klubb 

18.-20.sep  opplæring i småviltjakt 16 år Finnmark  NJFF/fylke 

18.-20.sep  Sjøbrukskurs/unge kokker Båtsfjord           Fylke/klubb 

okt   Høstfester    klubbene  klubb 

13.-15.nov  Villmarksleir vinter  Vaggetem  Fylke/NJFF 

Nov   DAF instruktørkurs del 1  Oslo   nasjonalt 

1.des   Rapportering medlemsreg    klubbene 

 

  

 



 

  

Gjennomførte aktiviteter i 2020  

 

På grunn av Covid 19 pandemien har vi ikke gjennomført så mange aktiviteter 

som vi hadde planlagt.  

Norge stengte ned 12. mars 2020. 

Vi var heldige og hadde fått gjennomført både storkurs og årsmøtehelg før 

nedstengingen. 

Vi hadde storkurs i Olderfjord, der Kos 4H sto som teknisk arrangør. 

Fantastisk flott arrangement som var vel gjennomført.  

Vi var rundt 60 stk. Mange fine og lærerike kurs. 

Fylkesstyret hadde også fylkesstyresamling denne helgen. 

Nå var Norge nedstengt! Vi måtte tenke nytt og vi søkte på midler til nye 

prosjekt.  

Så ett frø for fremtiden: Her sendte 4H Finnmark ut utstyr som brett, frø og 

briketter til alle medlemmer i fylket. Alle fikk muligheten til å lage sin egen lille 

kjøkkenhage. Vi hadde digitale opplæringsvideoer og mange gode grønnsaker 

kunne høstes utover høsten. 

Helene Løvberg og Sigmund Hansen deltok på landsmøtet på vegne av 

klubbene og styret.  

Jorid Jakobsen mottok æresdiplom for sin fantastiske innsats som frivillig i 4H 

Finnmark og klubben Sneskavla 4H. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digitale klubbkvelder i Barentsregion: 

Da vi ikke kunne møtes til sov under åpen himmel 1. mai søkte vi om 

prosjektmidler til digitale klubbkvelder. 



 

  

Nordland, Troms, Finnmark, Zapolyarny og Apatity hadde felles digitale 

klubbkvelder der vi delte info og ble kjent med hverandre. Målet med 

prosjektet er å opprettholde kontakt over grensen til vi igjen kan møtes fysisk.  

Vi hadde en felles facebook-side der vi la ut bilder og videoer fra aktiviteter 

som skjedde i Barentsregionen. Klubbene og enkeltmedlemmer delte fra sin 

hverdag og aktiviteter.  

 

Vi har oppfordret klubbene til å ha aktiviteter i små grupper og 

enkeltmedlemmer til å sove ute, lage mat på bål, dra på tur osv. 

 

2020 har vært ett vanskelig år for alle og vi håper vi kan gjenoppta den fysiske 

aktiviteten med leir og kurs i 2021. 

  

  

Prosjekter i regi av 4H Finnmark i 2020  

 

Så ett frø for fremtiden: 

Vi søkte på midler fra Gjensidige stiftelsen, som skulle gå til å hjelpe  barn og 

unge til aktivitet i sitt nærmiljø el enkeltaktiviteter.  

Vi fikk 49000,-  

Vi sendte ut pakker med brett, potter, frø og torvbrikett til alle klubbene som 

igjen fordelte det ut til sine medlemmer.  

Mange klubber hadde samlet seg og hadde en felles så-kveld, mens andre 

delte ut til sine medlemmer.  

4H Finnmark hadde en digital opplæringskveld der vi lærte å så og ga enkle 

dyrkingstips. Kløvermedlemmet Kari og 4H-er Senja var med på denne 

kvelden, de demonstrert hva og hvordan man kunne gjøre det.  

 

  

Sov under åpen himmel  

4H fikk i 2020 midler til å videreføre vårt prosjekt ”Sov under åpen 

himmel”. 

Her har klubbene hatt egne arrangementer. I tillegg har 4H Finnmark og 

NJFF Finnmark samarbeidet om å arrangere Villmarksleir. Denne ble 

avlyst på grunn av Covid 19 restriksjoner. 

Men mange 4H-ere sov ute under åpen himmel 2. mai. Vi trakk ut en vinner fra 

alle som sendte inn bilde. Elle fra Kos 4H vant en flott hengekøye.  

  

  



 

  

Ta vare på arven gjennom generasjoner  

Vi fikk 100000,- fra miljødirektoratet til dette prosjektet.  

Vi fikk gjennomført flere kurs på Storkurshelg i mars:  

kokkekurs, isfiske, tinnarmbånd, snekker, hundekjøring 

I tillegg har klubbene fått midler til sine aktiviteter som de har gjennomført 

gjennom året.  

Til tross for at vi ikke fikk gjennomført alt vi hadde satt opp i prosjektet fikk vi 

beholde midlene. 

Vi hadde også Unge kokker på kurs her, med fokus på lokale råvarer og 

ressurser fra naturen vår.  

14 ungdommer deltok og vi hadde en fantastisk lærerik og morsom helg.  

 

 

Digitale klubbkvelder i Barentregion 

Da vi så at det ikke ble mulig å møte fysisk i 2020 og grensen ble stengt søkte 

vi på midler til digitale prosjekt.  

Ønsket var å opprettholde kontakten med Russland og spesielt den nystartede 

klubben i Zapolyarny.  

Vi hadde flere digitale klubbkvelder i lag og vi har delt info og aktiviteter med 

hverandre, Vi er blitt bedre kjent og vi ønsker å fortsette samarbeidet med 

Russland.  

Vi laget en film som oppsummerte hele prosjektet. Det ble også satt i sammen 

ett skuespill av Pipp Langstrømpe, der det var aktører fra begge land som 

leste/spilte inn replikker.  

  

 

4H-klubber og 4H-gårder i fylket  

Vi har pr 31.12.20  5 klubber i Finnmark. Pasvik, Kos og Sneskavla er klubber 

som fungerer godt og er i full drift. På grunn av koronasituasjon har ikke 

Skravla og Blinken kommet i gang enda. De har medlemmer, men har ikke fått 

valgt styre. Dette skal prioriteres i 2021. 

  

  

Det er 2 4H-gårder i Finnmark  

Tana videregående skole 4H-gård, Tana og 

Sneskavla 4H-gård, Båtsfjord.  

I tillegg jobber vi ytterlige med 2 gårder for å få de 

inn i 4H gårdssystemet. 



 

  

 

4H-gårds prosjektet  

Ved årsskifte 2020 var vi et og et halvt år inn i det toårige 

prosjektsamarbeidet mellom Nordland, Troms og Finnmark for å få flere 

4H-gårder med mer aktivitet og bedre nettverk. På grunn av 

koronasituasjonen ble de fleste fysiske møtene og studieturene utsatt 

og avlyst, men vi fikk en flott tur til Givær 4H-gård i Bodø i juni. Ellers 

har det vært digitale møter med fagtema og individuell oppfølging av 

etablerte og potensielle nye gårder. Ingen nye 4H-gårder ble godkjent i 

2020, men flere ligger på vent (Olderfjord, Sør-Varanger, Vefsn, 

Valnesfjord, Sandnessjøen og Bodø) Arbeidet med å lage en ABC for 

besøksgårder er startet opp.  

 

 

 

Regionsamarbeidet i Nord  

Regionsamarbeidet i nord fortsetter ufortrødent, men ble på grunn av 

korona noe redusert i 2020, og har for det meste bestått av ukentlige 

Teamsmøter for de fem ansatte i 4H Nordland, Troms og Finnmark. 

Innimellom to koronalockdowns fikk vi likevel til et fysisk møte for de 

ansatte i Bodø 9.-10 september.   

Ettersom alle de ansatte stort sett sitter alene på kontorene sine, er disse 

møtene mellom kollegene i nord uvurderlige. Vi hjelper hverandre, deler 

prosjekter og ideer og samarbeider godt, bl.a. om nytt fra fylket; og i 2020 

med ei videreføring av prosjekt 4H-gård Nord med prosjektleder i 4H 

Nordland, og med det nye digitale Russlandsprosjektet initiert av 4H 

Finnmark. Nytt i 2020 er også felles klubbrådgiversamlinger på Teams, 

som vi trolig vil fortsette med selv uten korona.  Det skulle vært ei felles 

fysisk fylkesstyresamling også dette året, men det lot seg dessverre 

heller ikke gjøre på grunn av det samme viruset.  

 

Medlemmer i fylket  

Ved utgangen av 2020 hadde 4H Finnmark 97 tellende medlemmer, dvs 

medlemmer som er under 26 år. Det en nedgang på 13 fra året før. Vi 

skylder på covid 19 og satser på å nå vårt vervemål på150 medlemmer i 

2021! 



 

  

   

 Medlemstall per 31.12.20                                              

      

 

 2020 2019 2018 
Hovedmedlem:  40 37 43 

Søskenmedlem:   8 10 11 

Alumn:       2 1 15 

Kløvermedlem:   39 32 42 

Støttemedlem:   0 30 22 

Arrangementsmed. 8     1 

Tellende medlemmer     97 110 134 

Totalt inkl klubbrådg 125 140 160 
 

     

      

      

 

Medlemstall per 4H-klubb inkl klubbrådgivere og 

alumner 

     

 

Blinken 4H 1 

F.I.F.A. 4H 3 

Kos 4H 17 

Pasvik 4H 47 

Skravla 4H 4 

Sneskavla 4H 47 

The Gazballoons 4H 1 

(tom) 2 

 122 

 

 

     

      

  

Vi vil takke alle som har vervet. Sneskavla 4H har fått mange nye 

medlemmer i 2020. Godt jobbet.   

  

Styret vil takke alle for den gode innsatsen alle medlemmer, 

foreldre, rådgivere, ansatte og frivillige gjør for 4H Finnmark.   

      



 

  

Tilbakeblikk til 2020  



 

  

  



 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


