
 

 

 

 

 

Protokoll fra det 7. sentralstyremøte i 4H Norge 

2020 
Dato:  11. juni 2020 

Sted:  Teams 

Tilstede:  Siri Myhre  

Martin Holmen  

Raymon Kirknes (1. vara)  

Astrid Wehn (3.vara) 

 

Beate Johansen (vara ansattrepresentant) 

 

Ole Mathis Kruse (observatør, 4H-gård Norge) 

 

Ann Evelyn Bjerkli (HR-leder) 

Randi Versto Kaasa (generalsekretær) 

 

  
Fraværende:  Vilde-Alida Nilsen 

Torbjørn Joa  

Torgeir Timenes Bell 

Helle Formo Hartz  

Siri Lunde Heggebø (2. vara)  

 

Turi Elise Kaus (ansattrepresentant) 

 

Simen Saxebøl (ordfører) 

Thor Christian Grosås (varaordfører) 

 

Jørgen Vaaden (N4HA) 

  
Møteleder:  Siri Myhre 

Referent:  Randi Versto Kaasa  

 

 

 

 



 

Faste saker 

Sak 01.07 Godkjenning av innkalling og saksliste 

- Sakspapirer må lagres i skyen styret har tilgang til.  
 

Vedtak: Innkallinga og sakslista godkjennes  

  
Sak 02.07 Godkjenning av protokoll fra det 6. sentralstyremøtet i 2020 

 

Protokollen er beskrivende og godt skrevet.  

 

Vedtak: Protokollen fra det 6. sentralstyremøtet godkjennes.   

 

Sak 03.07 Styrets kalender 

 

- Møtet 5. august utgår. Sakspapirene til landsmøtet blir sendt ut på mail. Fristen 

for å gi tilbakemeldinger kan bli kort.  

- Sentralstyremøtet som var planlagt siste helgen i august flyttes til 21.- 23. august. 

Temaet for møtet er landsmøtet.  

 

Vedtak: Styrets kalender oppdateres med eventuelle endringene som kom i møtet.   

Sak 04.07 Fylkesrunden  

 

Saken utgikk.  

 

Sak 05.07 Økonomi status 2020 

 

Saken utgikk.   

Sak 06.07 Muntlig orienteringer fra sekretariatet 

Generalsekretær orienterte fra sekretariatet.  

 

- Per 11. juni har 4H 9 818 betalende medlemmer. Det er 208 mer enn samme dato 
i fjor.  

- Korona → sekretariatet fortsetter inntil videre med hjemmekontor med mindre 

ansatte kommer seg til kontoret uten kollektivtransport. Vi fortsetter å følge 

myndighetenes retningslinjer.  

- Ann Evelyn og Randi har begge blitt tatt godt imot i sekretariatet.  

 

Vedtak: Styret tar saken til orientering.    

Løpende saker 

Sak 24.07  Saker til landsmøtet 2020  

Frist for å sende inn saker til landsmøtet er 16. juli og innkallingen og saksdokumentene 

sendes ut senest 7. august.  

 



 

Sak 7. Rammebudsjett for 2021 og 2022  

 

4H Norge har de siste årene gått med overskudd. I 2020 vil både koronapandemien og 

digitalisering av prosjektheftene ha konsekvenser for 4H Norges økonomi. Vi søker å gå i 

tilsvarende underskudd i 2020 som overskudd i 2019.  

 

Fra diskusjon:  

- Styret understreker viktigheten av kompetansehende tiltak.  

- Overskuddet fra tidligere bør brukes på målrettede tiltak for å jobbe mot de tre 

Sene – større, smartere, synligere.  

- Det budsjetteres med at offentlige tilskudd holder seg på samme nivå. Noe risiko 

involvert, særlig mtp korona. 4H ønsker en forutsigbar finansiering, men de 

offentlige tilskuddene må følges opp fra år til år. 4H må ha fokus på 

medlemsvekst.  

 

Vedtak: Sentralstyret godkjenner forslaget til rammebudsjett etter innspillene som er gitt. 
 
 
 
Sak 10.01  Ny medlemskategori: 4H-gårdsmedlem 
 
Styret i 4H-gård Norge la frem forslag til en ny landsmøtesak om en ny medlemskategori 
tilpasset barn og unge tilknyttet 4H-gårdene.  
 
Fra diskusjonen:  

- Det er et godt initiativ. Det er bra at 4H finner nye muligheter og tenker kreativt. 

Både positive og negative konsekvenser må vurderes. 

- 4H er allerede en kompleks organisasjon med flere medlemskap.  
- Det nye medlemskapet kan gi 4H nye medlemmer, men kan også skape intern 

konkurranse.  
- Det er risiko knyttet til den økonomiske støtten 4H mottar via Frifond-ordningen og 

Fordelingsutvalget.  
- Sentralstyret ønsker å invitere til dialog om eksisterende medlemskategorier.  

 
 
Generalsekretærs forslag til vedtak: Sentralstyret innstiller på å avvise forslaget. 
 
Vedtak: Sentralstyret innstiller på å avvise forslaget. Skriftlig brev sendes til 4H-gård 
Norge.  
 
 
 

Sak 25.07  Strategi for Draumeplassen  

 

Strategien er ein felles veg og tar for seg bakgrunn og status for Draumeplass-

prosjekta rundt om i fylka, utfordringar med dagens modell, samt plan for 

vidareutvikling. Naturmøteplassane er allereie viktige arenaer for 4H sin 

kjerneaktivitet, men det er behov for forankring og koordinering på tvers av 

organisasjonen.  

 

Vedtak: Sentralstyret tar strategien for prosjektet Draumeplassen til etterretning. Det vil i 
neste handlingsplan blir lagt inn mål om at organisasjonen skal: 



 

 

 

• legge til rette for gode rammevilkår for klubbane med ansvar for en 
naturmøteplass  

• arbeide aktivt for realisering av fleire Draumeplass-prosjekt rundt om i landet      
 

 Eventuelt 

- Audiens med 4Hs høye beskytter, Kronprinsen, var vellykket. Audiensen var 

todelt. Første del handlet om Korona. Andre del om mangfold, anti-rasisme, 

inkludering og verdighet.  

- Arbeidsgruppa som jobber med plakettløpet har nytt møte i uke 25.  

- Arbeidsgruppa som jobber med ny handlingsplan har møte torsdag 25. juni. Det 

sendes ut et forslag til sentralstyret på mail.  

- Bør 4H komme med et standpunkt om rasisme? 4H jobber med mangfold og 

likeverd på lang sikt. Det er forankret i vår formålsparagraf og ligger i 4Hs DNA. 

4H skal være solide i det lange løp.  


