
Begrunnelse til vedtektsendringene 

§7  

a. Mange fylker har blitt slått sammen, så for at alle alumnklubbene skal bli hørt 

og representert under årsmøte, så ønsker vi å gjøre dette om til 

«Alumnklubber» 

Her ser dere også at vi ikke ønsker å telle med alumnmedlemmer som ikke er 

tilknyttet alumnklubb, dette er først og fremst for ordensskyld, vi kan enkelt 

finne tallene og medlemmene i hver enkelt alumnklubb, men det er 

vanskeligere å hente ut alumnmedlemmer fra lokalklubber.  

Deretter ønsker vi å få disse alumnmedlemmene med i alumnklubbene, dette 

tjener både alumnklubben og N4HA på. 

 

i. Vi ønsker deretter å endre hvor lenge hvert enkelt styremedlem sitter i N4HA 

styret.  

Vi har sett at de fleste ønsker å sitte i flere år, og at det gjør styrearbeidet 

enklere. De som sitter fra året før kan hjelpe de nye som kommer inn med 

Office og lignende. Dette ser vi i styret 2019/2020 på som tidsbesparende og 

positivt. Vi ønsker å få inn styremedlemmer som brenner for det de driver 

med, og ønsker å sitte lengre. Vi føler også at styret er veldig sårbart slik 

vedtektene er nå, da man potensielt risikerer åtte nye styremedlemmer hvert 

eneste år, og dermed mister alt av kontiunitet. 

 

§9 

For å gi de nye styrene i alumnklubbene mulighet til å komme med forslag til 

vedtektsendringer, så ønsker vi å korte ned fristen fra seks (6) til fire (4) måneder.  

Dette vil da si at de alle alumnklubbene har hatt årsmøte og styrene i alumnklubbene 

får bedre tid på å se på vedtektsendringene, og komme med eventuelle endringer. 

 

 



§10 

N4HA ønsker å ha eg egen paragraf om alkohol på arrangementer, da vi føler 4H 

Norge sine vedtekter har gråsoner. Vi ønsker at alle arrangement som N4HA 

arrangerer, StyreBOOST!, N4HAs aktivitetshelg og lignende blir helt alkoholfrie. 

Deretter ønsker vi å KUN legge inn en oppfordring til styrene og alle alumnklubbene 

om å holde alle arrangementene alumnklubbene arrangerer alkoholfrie. Dette er 

KUN en oppfordring, men likevel noe vi ønsker å ha i vedtektene da det setter en 

viktig presedens.  

 

§11 og §12 

Grunnet vårt ønske om en alkoholparagraf, så flyttes de før §10 og §11 ned ett hakk 

hver. Dette er da bare en endring i paragraftallet.  


