Hilsen fra fylket
Informasjonsskriv som sendes elektronisk til alle klubbrådgivere, klubbstyrer,
Fylkesstyret, 4H-gårder og ansatte.
FEBRUAR 2021

OM: Prosjektplattformen og
opplæring, politiattest, ny kleskolleksjon,
om frifond, utsatt plakettfest,
fylkesårsmøte, revidert årsplan, digital
klubbrådgiversamling, nytt styre i brreg,
møteboka/kassaboka/året rundt og
viktige datoer.

NB! Om du allerede har registrert din
politiattest i medlemsregisteret trenger
den foreløpig ikke å fornyes. Dere får
beskjed dersom det blir endringer på
dette! Les mer om politiattest her.

NY KLESKOLLEKSJON!
Fylkesstyret har jobbet frem en helt ny 4H
Trøndelag genser, t-skjorte og hettejakke.

PROSJEKTPLATTFORMEN

De kan bestilles i nettbutikken, og de blir

Prosjektplattformen RELANSERES 15.
februar! HURRA! En del nye funksjoner
som gjør det enklere for dere som bruker
plattformen. Det kjøres digital opplæring
fra 4H Norge sentralt allerede 16. februar
kl 19.00! Anbefaler dere alle å bli med på
denne!

levert rett hjem til deg, i din postkasse!

HER er linken til arrangementet og
påmelding!

Hvordan bestille? Gå inn på
4hbutikken.no, logg inn/lag deg bruker,
legg inn brukerkode/rabattkode 4HTRO og
lagre din bruker. Søk etter «trøndelag» i
søkefeltet.

POLITIATTEST
4H ønsker å være en trygg arena for sine
medlemmer og frivillige. Alle nye i 4H som
jevnlig har kontakt med medlemmene MÅ
derfor levere en politiattest.
Om dere etter årsmøtet har ny rådgiver A
som trenger en politiattest, ta kontakt
med oss så ordner vi en bekreftelse på
formål til søknaden. Andre rådgivere og
frivillige i klubben kan få bekreftelse på
formål av rådgiver A.
4H Trøndelag
Skolegata 22
7713 Steinkjer

4htrondelag@4h.no
Trine.walleraunet@4h.no
Hilde.klavestad@4h.no
Johan.eggen@4h.no

OM FRIFOND
På voksensamlingen i februar var der flere
som etterspurte hvor man kan finne mer
informasjon om frifond. Det ligger også på
våre ressurssider, HER.
T: 40074487
H: 91184906
J: 91122711

www.4h.no/trondelag
#vier4h

PLAKETTFEST- UTSATT!

DIGITAL
KLUBBRÅDGIVERSAMLING
Vi inviterer til 45minutter med digital
klubbrådgiversamling 2.mars kl 19.00.
TEMA: Komme i gang med digitale
prosjekt og klubbrådgivers rolle.
Les mer på våre hjemmesider!

Pga omstendighetene rundt covid-19, har
fylkesstyret vedtatt at plakettfesten
6.mars utsettes.
Ny dato for plakettfest blir 29.mai og/eller
5.juni. Dette kommer an på hvilke
smittevernregler vi må forholde oss til
utover våren. Mer informasjon om
plakettfesten kommer i god tid!

FYLKESÅRSMØTE
Invitasjonen og sakspapirene til 4H
Trøndelag sitt fylkesårsmøte er nå sendt
ut. 2 representanter fra hver klubb har
stemmerett, ellers er det mulig å delta
som observatør. Årsmøtet blir avholdt
digitalt på planlagt dato, 20.mars.
Mer informasjon om møtet og påmelding
for delegater finner dere på våre
hjemmesider.

ÅRSPLAN MED FRISTER
Årsplanen for inneværende år er nå
redigert, og finnes tilgjengelig på våre
nettsider. Vi har også laget ett
tilleggsdokument til årsplanen med
tilhørende frister.
Dette kan dere laste ned HER.

NYTT STYRE INN I
BRØNNØYSUNDSREGISTERET
Husk å rette opp styret i 4H-klubben. De
under 15 år må ha signatur av en foresatt.
Dette finner dere i nedlastningssenteret,
under fanen Klubbdokumenter.
Link til Brønnøysundregisteret:
Når dere kommer inn på 4H-klubben, velg
«endre opplysninger» og legg inn nytt
klubbstyre.
Legg ved Klubben sin årsmøteprotokoll
som viser valg av nytt styre. Protokollen
skal være underskrevet. Dere tar utskrift
av årsmøterapporten som leder signerte
og legger ved den. Forutsetningen er at
styrevervene i klubben er endret etter
årsmøtet.

MØTEBOKA/KASSABOKA/
ÅRET RUNDT
Møteboka, Kassaboka og Året Rundt er nå
oppdatert med lenker og gjeldende
datoer/frister. Disse ligger på
ressurssidene våre.
Bøkene vil revideres ytterligere i 2021.

VIKTIGE DATOER
16.febr: Digital opplæring i
prosjektplattformen!
2.mars: Digital klubbrådgiversamling
20.mars: Fylkesårsmøte
1.mai: Under åpen himmel
4.mai: 4H-dagen

