
 

 

 

2. sentralstyremøte i 4H Norge 2020 
Protokoll 

 

Dato:  12. februar 2020 

Sted:  Teams 

Tilstede:  Siri Myhre (styreleder)  

Torgeir Bell (nestleder)  

Helle Formo Hartz  

Martin Holmen  

Raymon Kirknes (1. vara)  

Siri Lunde Heggebø (2. vara)  

Astrid Wehn (3. vara)  

Turi Elise Kaus (ansattrepresentant) 

Thor Grosås (varaordfører) 

Signe Lindbråten (generalsekretær)  

Fraværende:  Torbjørn Joa  

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

Vilde-Alida Nilsen  

Jørgen Vaaden (N4HA) 

Møteleder:  Siri Myhre 

Referent:  Signe Lindbråten  

 

 

Faste saker  

Sak 01.02 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

Vedtak: Innkallinga og sakslista godkjennes  

In
gen

 ved
legg 

Sak 02.02 Godkjenning av protokoll fra det 1. sentralstyremøtet i 2020 

 

Vedtak: Protokollen fra det 1. sentralstyremøtet godkjennes.   

 

P
ro

to
ko

llen
  

Sak 03.02 Styrets kalender 

Ingen nye datoer. Det vurderes å bruke helgen som er satt av i juni til møte med 

vikar for generalsekretær for å forberede landsmøtet.   

 

Ligger p
å skyen

 

  



 

Sak 05.02 Fylkesrunden  

Helle orienterte kort fra fylkesarrangementene hun har deltatt på. Mange 

klubbrådgivere er veldig opptatt av prosjektplattformen og synes det er 

krevende at de ikke har mer innsikt i systemet enn de har.  

 

Vedtak: Styret tar saken til orientering. 

 

In
gen

 ved
legg 

Sak 06.02 Muntlig orienteringer fra sekretariatet 

Generalsekretær orienterte fra sekretariatet, om prosessen med ny GS, at vi går ned i 

medlemstall med over 800 medlemmer fra 2018 til 2019, kort om status for økonomi, 

integrering mellom regnskapssystem og nettbutikk og årsoppgjør 2019 og presenterte 

prosjektplattformen som lanseres i neste uke.   

 

Vedtak: Styret tar saken til orientering.    

 

In
gen

 ved
legg 

 

Løpende saker 

 

Sak 12.02  Saker til landsmøtet 

 

a) Årsmelding 
Styret kom med innspill til årsmeldingen for 2019. 
 
Vedtak: Styret ber generalsekretær ferdigstille Årsmelding 2019 basert 

på de endringsforslag og innspel som sentralstyret har. 

 
b) Endringsforslag til vedtektene 

Forslag til vedtektsendringer fra vedtektsgruppa bestående av Torbjørn, 
Torgeir og Signe ligger vedlagt. 
 
Endring i § 5 
 
Forslag til vedtak: Styret vedtar de foreslåtte vedtektsendringene og 

legger de frem for landsmøtet.  
 

Vedtak: Vedtektsgruppa tar med seg innspillene fra styremøtet og 

kommer med forslag på neste styremøte.  

  
 

c) Innspill til strategiske planer 
Styret ga sine første innspill til handlingsplan til strategien som skal 
legges frem for landsmøtet. 
 
Forslag til vedtak: Styret legger frem forslag til handlingsplan på neste 

sentralstyremøte.  

Å
rsm

eld
in

g o
g ved

tekter 



 

 
Vedtak: Siri og Torgeir legger frem sak på handlingsplan på 
landsstyremøtet og legger frem endelig forslag til handlingsplan på 

sentralstyremøtet i mai.  
 
 

d) Innspill til budsjett for 2021 og 2022 
Styret ga sine første innspill til budsjettet som skal legges frem for 
landsmøtet. 
 
Generalsekretær sitt forslag til vedtak: Styret ber generalsekretær legge 

frem forslag til budsjett på neste styremøte.    
 

Vedtak: Styret ønsker en sak på neste styremøte der styret gir innspill til 
de viktigste prioriteringene i budsjettet og handlingsplanen de neste to 
årene. 
Styret ber generalsekretær legge frem forslag til budsjett på styremøtet i 
mai.    
 

 
 
 

Sak 13.02  Revidering av retningslinjer for Frifond 

LNU har gjort endringer i sine retningslinjer og vi må derfor oppdatere 

retningslinjene våre for Frifond. Den største endringen er at fristen for 

innrapportering for klubber etter årsmøtet i medlemsregisteret er flyttet fra 15. 

til 1. desember.  

 

Styret var opptatt av at endringen i årsmeldingsfristen må kommuniseres tydelig 

ut til klubbene, og fylkesstyrene/landsstyret bør diskutere om vi skal få 

klubbene til å ha årsmøtene sine tidligere på høsten.  

 

Vedtak: Styret vedtar 4H sine retningslinjer for Frifond med de foreslåtte 

endringene.  

 

Ikke eget saksp
ap

ir 

Sak 14.02  Søknad til solidaritetsfondet 

Buskerud har sendt søknad til Solidaritetsfondet. Siden kostnadene til 

Gambiasamarbeidet nå er større enn generalsekretær sin myndighet til å bruke 

fra fondet (midler tilsvarende det som er tilført fra lodd året før, som i 2020 er 

200.3000 kr) må sentralstyret behandle denne saken.  

Styret landet på at vi grunnet de økte kostnadene tilknyttet Gambiaprosjektet 

og begrenset tilskudd til solidaritetsfondet må vi dessverre avslå søknaden fra 

Buskerud. Buskerud sitt prosjekt er veldig spennende og godt og det er et ønske 

å åpne fondet for flere aktører, men slik de økonomiske rammene er nå må vi 

Ikke eget saksp
ap

ir 



 

 

prioritere Gambiaprosjektet som vi har en langsiktig forpliktelse til. Også disse 

har måttet redusere de økonomiske forventningene sine de neste årene.  

 

Vedtak: Søknaden avslås grunnet økonomiske vilkår i solidaritetsfondet.  

 

p-sak   

Se p-protokoll  

 

Eventuelt 

 

 


