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

OM: Fylkesårsmøtet,
medlemskontingent, ny nettbutikk, utsatt
plakettfest, deltagerstøtte og viktige
datoer.

PÅMELDING
FYLKESÅRSMØTET
Husk å meld dere på!
Årsmøtet blir avholdt digitalt på planlagt
dato, 20.mars. 2 representanter fra hver
klubb har stemmerett, ellers er det mulig å
delta som observatør. Dersom en rådgiver
skal delta på fylkesårsmøtet som delegat,
er det viktig at dere husker at
vedkommende må ha ett betalt
medlemsskap i 4H.

PS: Selve møtet foregår på TEAMS, vi
forklarer hvordan dere skal bruke
GoPlenum underveis.
I tillegg har vi satt opp en time med
årsmøteopplæring onsdag 17.mars, vi
anbefaler dere alle å bli med på denne.
(ingen påmelding på opplæringen, bare
logg på TEAMS kl 19.00 den 17.mars)
Tidsskjema
14.mars: Påmeldingsfrist
15.mars: Alle påmeldte får mail med
informasjon fra oss
16.mars: Alle påmeldte får SMS fra oss
med registreringsinformasjon i GoPlenum.
17.mars: Årsmøteopplæring på TEAMS

Nytt av året er at vi tar i bruk verktøyet
GoPlenum, det er derfor viktig at dere:
1. Melder dere på innen fristen
14.mars, slik at vi rekker å
registrere dere i GoPlenum.
2. Sørger for at alle som skal deltapå
årsmøtet har registrert riktig tlf.nr i
medlemsregisteret, da ALLE
delegater og observatører vil få
tildelt delegatnummer og
innloggingsinformasjon via SMS.

4H Trøndelag
Skolegata 22
7713 Steinkjer

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

18.-19.mars: de som ikke har registrert
seg i goPlenum vil få en påminnelses-SMS
fra oss om å gjøre dette.
20. mars: Årsmøte.
For å unngå at vi bruke mye tid på
oppstart på årsmøtedagen ber vi om at
alle følger våre anbefalinger om å
registrere seg i forkant og delta på
årsmøteopplæringen
For dere som er interessert, her kan dere
lære mer om GoPlenum.

T: 40074487
H: 91184906
J: 91122711

www.4h.no/trondelag
#vier4h

MEDLEMSKONTIGENT

NY NETTBUTIKK

Fristen for å betale medlemskontingenten
var 7.mars. Har du ikke fått den sier du?
- Sjekk epost
- Har du bytta epost i det siste, men
glemt å oppdatere i medlemsregisteret?
- Er det mor eller far sin epost som er
registrert på deg?
- Sjekk søppelpost

4H har fått ny nettbutikk med masse
spennende produkter. Dere finner også en
del annet materiell og utstyr som kan
være kjekt å ha. Dere lager bruker her som
i en vanlig nettbutikk. Ta kontakt med de
for å få tilsendt faktura på 4H Klubben!

Finner du den fortsatt ikke?
- Gå inn på «min side» i medlemsregisteret
og sjekk reskontro. Der ligger alle
fakturaene som blir sendt ut til
medlemmer.

4H Nettbutikk.

I samme nettbutikk finner dere 4H
Trøndelag sine gensere og t-skjorter, som
kan bestilles, og de blir levert rett hjem til
deg i din postkasse!

Finner du den fortsatt ikke?
-Ta kontakt med 4H kontoret.
Nytt av året er at dere kan betale med
Vipps ved å trykke på en link i eposten.
Det er veldig enkelt. Oppfordrer alle til å
gjøre det med det samme dere får
eposten slik at det ikke går i glemmeboka.
Les mer om kontingent.

PLAKETTFEST- UTSATT!

Pga omstendighetene rundt covid-19
utsettes plakettfesten til 5.juni. Mer
informasjon om plakettfesten kommer i
god tid! Invitasjonen sendes direkte til
plakettmottakerne.

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.

DELTAGERSTØTTE
Økonomi skal ikke være en hindring for å
delta på 4H sine aktiviteter. Nå kan alle
som deltar på 4H-aktivitet søke om penger
via «Deltagerstøtte». Fint hvis dere alle
kan hjelpe til med å spre informasjonen i
organisasjonen.

Det går ikke å søke om penger for å betale
kontingent. Ved godkjent søknad vil 4H
Norge betale ut beløpet til arrangøren, slik
at deltageren aldri selv må betale først.
Les mer om tiltaket her.

Det er enten foresatte eller
klubbrådgivere som må søke om midler
for enkeltpersoner. Søknaden sendes inn
via nettsiden og behandles fortløpende.
Man kan søke om midler til:
•
•
•
•

deltageravgift for leir, kurs,
klubbkveld o.l.,
transport til og fra et
arrangement,
nødvendig utstyr
kostnader knyttet til ditt 4Hprosjekt.

VIKTIGE DATOER
20.mars: Fylkesårsmøte
1.mai: Under åpen himmel
4.mai: 4H-dagen

