
 

 

 

 

 

Protokoll fra det 5. sentralstyremøte i 4H Norge 

2020 
Dato:  14. mai 2020 

Sted:  Teams 

Tilstede:  Siri Myhre  

Torgeir Timenes Bell 

Martin Holmen  

Helle Formo Hartz  

Raymon Kirknes (1. vara)  

Siri Lunde Heggebø (2. vara)  

Jørgen Vaaden (N4HA) 

Turi Elise Kaus (ansattrepresentant) 

Signe Lindbråten (generalsekretær)  

Ann Evelyn Bjerkli (HR-leder) 

Fraværende:  Torbjørn Joa  

Astrid Wehn (3. vara)  

Vilde-Alida Nilsen  

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

Møteleder:  Siri Myhre 

Referent:  Signe Lindbråten  

 

Faste saker 

Sak 01.05 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

Generalsekretær sitt forslag til vedtak: Innkallinga og sakslista godkjennes. 

 

Vedtak: Innkallinga og sakslista godkjennes med en sak til eventuelt om beskytterskap.   

  
Sak 02.05 Godkjenning av protokoll fra det 3. sentralstyremøtet i 2020 

 

Det 4. styremøtet var et kort ekstraordinært styremøte med kun en p-sak. Protokollen 

fra dette møtet er ikke offentlig.  

 

Vedtak: Protokollen fra det 3. sentralstyremøtet godkjennes.   

 

Sak 03.05 Styrets kalender 

Styret tok en diskusjon på dato og gjennomføring av landsmøtet 2020. Ny dato blir 18. 

til 20. september, da var det flest i fylkesstyregruppa som kunne. Hvordan møtet 

gjennomføres må vi komme tilbake til. Styret ser ikke for seg at det vil være mulig å 



 

være i Bodø som planlagt siden de fleste da kommer til å måtte ta fly. Et alternativ er å 

dele opp i tre regionale møter med videolink mellom og deler av møtet på Teams og 

GoPlenum, alternativ to er å ta hele møtet på Teams og GoPlenum, det tredje er at 

myndigheten åpner for at grupper større enn 50 kan møtes og vi kan ta det f.eks. i Oslo 

slik at mange kan ta kollektivtrafikk dit utenom fly.   

 

Generalsekretær sitt forslag til vedtak: Styrets kalender oppdateres med eventuell 

endringene som kom i møtet.   

 

Vedtak: Styrets kalender oppdateres med oppdatert dato for landsmøtet, 18.-20. 

september. Styret kommer tilbake til i hvilken form dette møtet skal gjennomføres.  

 

Sak 04.05 Fylkesrunden  

Styreleder innledet om de foregående landsstyremøtene og oppfordret sentralstyret til å 

være enda mer aktive i debattene.  Enkelte ansvarssentralister orienterte kort fra sine 

fylker.  

 

Vedtak: Styret tar saken til orientering. 

 

Sak 05.05 Økonomi status 2020 

Generalsekretær orienterte om status så langt i 2020. Koronasituasjonen gir nok utslag 

positivt på 4H Norge sentralt sin økonomi på kort sikt. Men det er usikkerhet rundt 

hvordan nedgangen i aktivitet slår ut i fylkene og klubbene og på 4H Norge sin 

langsiktige økonomi. På neste styremøte vil styret behandle revidert budsjett for 2020.  

 

Vedtak: Styret tar saken til orientering. 

 

Sak 06.05 Muntlig orienteringer fra sekretariatet 

Generalsekretær orienterer fra sekretariatet. Randi starter 25. mai, og Signe går ut i 

perm 4. juni. Signe er tilbake 50 % i januar 2021 og tilbake som generalsekretær 1. 

februar. Randi forsetter utover våren 2021 som rådgiver.  

 

Sekretariatet både ute i fylkene og sentralt har virkelig stått på og vært kreative og fått til 

mange koronavennlige aktiviteter den siste tiden.  

 

Vedtak: Styret tar saken til orientering.    

 

 

Løpende saker 

Sak 19.05  Godkjenning av fylkesårsmøter og vedtekter 

Styret må godkjenne endringer i vedtekter for fylkene og ikke-vedtaksdyktige årsmøter.  

Elementer fra behandlingen:  



 

- Ansvarssentralistene tar med seg tilbakemeldinger som kom i møtet til sine 

fylker.  

- Styret ser behov for at noen tar en helhetlig gjennomgang av fylkene sine 

vedtekter og kommer med innspill til hvordan de kan få en mer uniform utforming 

av vedtektene og hva som må gjøres for å at fylket sine vedtekter i større grad 

skal være i harmoni med normalvedtektene vedtatt av landsstyret. 

- Hadde vi hatt en kontrollkomite ville dette vært et naturlig oppdrag.  

- Det beste hadde vært om alle fylkene vedtok normalvedtektene slik de ser ut 

også med en siste paragraf der alle fylket sine særegne vedtekter ramses opp, 

da ville det blitt en mye lettere jobb for alle parter når det skjedde endringer i 

normalvedtektene.  

- Må få alle fylkene til å ta i bruk malen for protokoll som ligger i delemappa, da er 

vi garantert at de får med seg den informasjonen de må ha i protokollen.  

- Kommentar til Agder: Det er ikke ok at leder av valgkomite er ordfører, og at 

styret skal finne vara til valgkomite – styret bør ikke påvirke de som skal innstille 

på seg selv.  

- Kommentar til Trøndelag: Rollen til økonomirådet i forkant og under møtet var 

uavklart og noe rotete, og ansatte skal ikke nevnes ved navn i saksdokumenter 

eller behandling av saker.   

- Kommentar til Vestfold: De har valgt å ikke ta inn landsstyrets endring i 

normalvedtektene som definerer hva et vedtaksdyktig årsmøte er, fra minst 50 

% oppmøte i klubbene, til 1/3. Styret ber årsmøtet følge landsstyrets vedtak og 

legge opp til vedtektsendring på dette punktet i 2021. Dette er et viktig 

demokratisk prinsipp som er vedtatt i landsstyret – et organ som står over fylket.   

- Kommentar til Østfold: de må oppdatere vedtektene sine opp mot 

normalvedtektene pr dags dato, etter endringene fra 2019.  

 

Gjennomgang av fylkene:  

Agder: godkjenne vedtektsendringer OK – se kommentar  

Buskerud: godkjenne vedtektsendringer OK 

Hedmark: godkjenne vedtektsendringer OK 

Oppland: godkjenne årsmøtet OK 

Telemark: godkjenne vedtektsendringer OK 

Troms: godkjenne årsmøtet og vedtektsendringer OK 

Trøndelag: godkjenne årsmøtet og vedtektsendringer OK – se 

kommentar 

Vestfold: godkjenne vedtektsendringer OK – se kommentar  

Østfold: godkjenne vedtektsendringer fra 2019 OK – se kommentar 

 

Vedtak: Styret godkjenner årsmøtene i Troms og Oppland og godkjenner 

vedtektsendringene i Agder, Buskerud, Hedmark, Oppland, Telemark, Troms, 

Trøndelag, Vestfold og Østfold.  

 



 

 

Styret ber fylkene presisere i protokollen under opprop om fylkesårsmøtet er 

vedtaksdyktig eller ikke. Og oppfordrer fylkene til å bruke 4H Norge sin mal for 

fylkesårsmøter som ligger i DELEmappa.  

 
 

Sak 20.05  Kontrakt Landsleir 2022 

Styret behandlet forslag til kontrakt med Sogn og Fjordane 4H for arrangering av 

Landsleir 2022.  

Styret tok en diskusjon på fordelingen av over/underskudd. Tidligere – før kontrakten 

med Nordland, har 10 % av overskuddet gått til sentralt og ved underskudd har det blitt 

fordel 50/50. Styret står ved den fordelingen som er foreslått i kontrakten.   

Generalsekretærens forslag til vedtak: Styret vedtar kontrakt for Landsleir 2022 med 

de endringene som kom i møtet.  

 

Vedtak: Styret vedtar kontrakt for Landsleir 2022.  

 

Sak 21.05 Årsresultat 2019 for 4H Norge 

Styret fikk fremlagt regnskapet for 4H Norge 2019, fondsregnskapet for 2019 og styrets 

melding 2019.  

 

Vedtak: Styret godkjenner regnskapet for 2019 med et overskudd på 2.010.131, -, 

fondsregnskap 2019 og vedtar styrets melding. 

 

 

 Eventuelt 

Søknad om fornyelse av beskytterskap  

Om vi ønsker å fortsette å ha Kronprinsen som øverste beskytter så må vi sende 

søknad til slottet før 1. juni.  

 

Vedtak: Styret ønsker at 4H Norge skal søke om fortsatt beskytterskap. 

 


