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Norge 18. - 20. september 2020!
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Praktisk informasjon og reiseinformasjon
Landsmøtet i 4H Norge 2020
Scandic Oslo Airport Hotel
18. - 20. september

1. Reise og opphald
1.1. Reise til landsmøtet
Den enkelte utsending til landsmøtet kjøper billett sjølv, eller kontaktar fylkeskontoret for
hjelp til dette. Hugs å bestille billettar i god tid, då 4H Norge dekkjer reiseutgiftene etter
billegaste reisemåte.
Hotellet ligg på Gardermoen, 4,8 km frå Oslo Gardermoen Lufthamn. Adressa er
Ravinevegen 15, 2060 Gardermoen. Det går shuttlebuss (S55) kvart 20. minutt (00,20,40) frå
nedre plan ved terminalen. Kjem du frå Oslo sentrum, kan du ta flytoget eller lokaltog til
flyplassen. Turen frå sentrum tek 30-45 minuttar avhengig av kva rute du vel.
Reiseplanleggjar finst hjå EN-tur: https://en-tur.no/. Sjå også hotellet si nettside for meir
informasjon og eventuell vegforklaring derom du kjem med bil:
https://www.scandichotels.no/hotell/norge/oslo/scandic-oslo-airport

1.2. Kostnader ved reise
1.2.1. Representantar for klubbane
Etter 4H Norge sine vedtekter, § 5 pkt. 15, blir reise- og opphaldsutgifter for
landsmøterepresentantane dekte av den dei representerer. Sentralstyret skal i samsvar med
§ 6 pkt. 10i, «vedta reglar for reiseutjamning for klubbane sine representantar til landsmøtet
for 4H Norge.».
Sentralstyret vedtok i sak 12.01 i 2018 ei reiseutjamning på kr 1 500 for kvar av klubbane
sine representantar til 4H Norge sitt landsmøte valde av fylkesårsmøtet. Dette vedtaket blir
også gjeldane for landsmøtet i år. Klubbane sine representantar sender difor reiserekninga til
4H Norge, som så fakturerer fylket for eigendelen på kr 1 500.
1.2.2. Fylkesstyreleiar
Fylkesstyreleiar si reise og opphald vert dekka heilt ut av 4H i fylket sitt budsjett, og
reiserekninga skal sendast 4H i fylket. Fylket vert fakturert for opphaldet av 4H Norge i
etterkant av landsmøtet.
1.2.3. Representantar for 4H-gard Norge, N4HA og tilsette sine representantar
Reise og opphald skal dekkjast av den dei representerer, jf. § 5 pkt. 15. Representantane
vert fakturerte for opphaldet av 4H Norge i etterkant av landsmøtet.
1.2.4. Æresmedlemmar, valkomiteen, kandidatar til styreverv og sentralstyret
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4H Norge dekkjer kostnadane for opphald og reise. Reiserekning skal sendast til 4H Norge i
etterkant.
1.2.5. Gjestar og medlemsorganisasjonar
Desse betaler sjølve for opphald og reise, og gjer opp direkte med hotellet.
Utgifter ut over ordinært opphald vert dekt av den einskilde og vert betalte direkte.
2. Antrekk til landsmøtet
På laurdagen blir landsmøtemiddagen arrangert, der oppmodar vi alle til å kle seg pent.
Utover landsmøtemiddagen er det ingen offisiell kleskode for landsmøtet.
3. Sosiale media
Vi oppmodar delegatane til å bruke sosiale media for å promotere 4H og landsmøtet vårt.
Den offisielle emneknaggen for landsmøtet er #4hlm20 og i tillegg kan du gjerne bruke
#vier4h. Hugs å vise omsyn i kva for bilete du legg ut, og spør alltid før du legg ut bilde av
andre enn deg sjølv.
4. Førebuande landsmøtesamling
Laurdag 19. september kl. 09 vert det halde ei førebuande landsmøtesamling, eller eit minilandsmøtekurs. Her vil ein gå gjennom kva som skal skje på landsmøtet og korleis. Det vil
også verte høve til å teste talarstolen før landsmøtet tek til om du gruar deg litt for det. Den
førebuande landsmøtesamlinga er open for alle, men vi oppmodar spesielt dei som er nye på
landsmøtet om å møte opp.
På den førebuande samlinga vil vi ikkje gå gjennom sakene. Det er difor viktig at fylkesstyret
og landsmøterepresentantane har eit eige møte i forkant av landsmøtet slik at dei som skal
på møtet er godt førebudd på innhaldet i sakene og veit kva som er fylket sitt syn.
Programmet på landsmøtet er tett og det er ikkje sett av tid til lesepauser.
5. Korona
Vi skal gjere alt vi kan for at landsmøtet vert gjennomført på ein god og trygg måte.
Landsmøtet vil ha eigen smittevernansvarleg, og vi vil sende ut informasjon om gjeldande
retningsliner og landsmøtets smitteverntiltak i god tid før arrangementet.

Har du andre praktiske spørsmål, ta kontakt med administrasjonskonsulent hos 4H
Norge Hans Christian Knudsen: hans.christian.knudsen@4h.no eller 959 23 462.

2

Konstituering

Foto: 4H Agder

Sak 1

4H sin høye beskytter H.K.H. Kronprins
Haakon besøkte 4H-gården Søstrene Kjevik
på frivillighetens dag.

Landsmøte i 4H Norge

#4HLM20

18. - 20. sept 2020
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_____________________________________________
Sak nr:

1/20

Konstituering
__________________________________________
1.1 Opprop
1.2 Godkjenning av innkalling
Frister for kunngjøring og innkalling til landsmøtet i 4H Norge er beskrevet i 4H
Norges vedtekter § 5.
Landsmøtet som var planlagt 5. og 6. juli 2020 i Bodø ble kunngjort i e-post til
fylkesstyrene, landsstyret, sentralstyret, N4HA, 4H-gard Norge, ansatte og revisor 3.
januar 2020.
På landsstyremøtet 15. april ble det vedtatt at alle nasjonale arrangementer - og da
også landsmøtet – skulle avlyses/utsettes frem til 1. september 2020 grunnet
koronasituasjonen.
På sentralstyremøtet 14. mai ble det vedtatt at landsmøtet skulle arrangeres 18.-20.
september 2020. Denne datoen ble valgt etter høring blant fylkesstyremedlemmene.
Ny dato for landsmøtet ble kunngjort 28. mai. Dette er i overkant av tre måneder før
møtet og derfor ikke innenfor fristen satt i § 5 pkt. 3. Sentralstyret mener likevel at
intensjonen i vedtektene er oppfylt og viser til at den opprinnelige kunngjøringen til
landsmøtet 5. og 6. juli var gjort i henhold til vedtektene. Videre mener sentralstyret at
det er viktig at landsmøtet gjennomføres så raskt som praktisk mulig, og ber derfor
landsmøtet godkjenne innkallingen som gyldig.
Da det ble kjent at landsmøtet måtte utsettes ble fylkene oppfordret til å likevel sende
inn sine saker til planlagt dato. Disse innsendte sakene er tatt med videre. Nye frister
som følger vedtektenes § 5 pkt. 5 ble kunngjort 28. mai.
Innkallingen med sakspapir til landsmøterepresentantene ble sendt ut 7. august 2020.
Dette er innenfor fristene for kunngjøring og utsending av sakspapir til 4H sitt
landsmøte.
Sentralstyret sitt forslag til vedtak i landsmøtet: Landsmøtet 2020 godkjenner
kunngjøringen og innkallingen til landsmøtet.

1.3 Godkjenning av sakliste
Saklisten ble sendt ut 7. august 2020, sammen med innkalling til landsmøtet.
Sentralstyret sitt forslag til vedtak i landsmøtet: Landsmøtet 2020 godkjenner
saklisten.
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1.4 Godkjenning av forretningsorden
Forslag til forretningsorden ble sendt ut sammen med innkallingen til
landsmøtet 7. august 2020.
Sentralstyret sitt forslag til vedtak i landsmøtet: Landsmøtet 2020
godkjenner forretningsorden for landsmøtet.
1.5-1.8 Valg av to referenter, valg av to personer til å skrive under protokollen, valg av
tellekorps og valg av redaksjonskomiteer.
Sentralstyret sitt forslag til vedtak i landsmøtet: Sentralstyret legger fram
sin innstilling på landsmøtet.
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_____________________________________________
Sakliste
_____________________________________________
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
11.
12.
12.1.
12.2.
12.3.
12.4.
12.5.
12.6.
13.
14.

Konstituering
Opprop
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av sakliste
Godkjenning av forretningsorden
Valg av to referenter
Valg av to personer til å skrive under protokollen
Valg av tellekorps
Valg av redaksjonskomiteer
Årsmelding
Årsmelding for 4H Norge 2018
Årsmelding for 4H Norge 2019
Årsregnskap
Årsregnskap for 4H Norge 2018, inkludert fondsregnskap
Årsregnskap for 4H Norge 2019, inkludert fondsregnskap
Generaldebatt
Endringer i vedtekter for 4H Norge
Strategi og mål for 4H Norge
Medlemskontingent for 2021 og 2022
Rammebudsjett for 2021 og 2022
Fråsegner frå Landsmøtet 2020
Innkomne saker
Frå Norland 4H – Redusert kontigentsats støttemedlem
Frå 4H gard Norge – Ny medlemskategori
Frå Agder 4H – 4H landslotteri
Frå Sogn og Fjordane 4H – Bruk av nynorsk i 4H
Frå Østfold 4H - Oppfølgingsrutiner
Valg av revisor
Val
Val av ordførar og varaordførar
Val av styreleiar
Val av 5 medlemer til sentralstyret
Val av 3 varamedlemer til sentralstyret i rekkjefølgje
Val av 5 medlemer til valkomiteen
Val av 3 varamedlemer til valkomiteen i rekkjefølgje
Godtgjersle av sentralt tillitsvalde
Avslutning
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Framlegg til forretningsorden for Landsmøtet i 4H Norge 2020
1.

Samansetjing, tale-, framleggs- og røysterett

1.1.
Tale-, framleggs- og røysterett har:
1.1.1. Representantar for dei lokale 4H-klubbane, valde av fylkesårsmøta (fylke med 1-24
4H-klubbar har 1 representant, fylke med 25-49 4H-klubbar har 2 representantar,
fylke med 50-74 4H-klubbar har 3 representantar og fylke med 75–99 klubbar har 4
representantar, fylke med meir enn 100 4H-klubbar har 5 representantar).
1.1.2. Leiarane i fylkesstyra eller annan representant som møter i leiars stad.
1.1.3. 2 representantar for 4H-alumnane.
1.1.4. 2 representantar for 4H-gard Norge.
1.1.5. 2 representantar for dei tilsette. Desse har ikkje røysterett under posten val.
1.2.
Tale- og framleggsrett, men ikkje røysterett, har:
1.2.1. Sentralstyret sine medlemmar.
1.2.2. 1 representant for kvar av 4H Norge sine medlemsorganisasjonar.
1.2.3. Æresmedlemmane i 4H Norge.
1.2.4. Ordførar og varaordførar i landsmøtet. Dersom desse er valde
landsmøterepresentantar skal dei også ha røysterett.
1.2.5. Generalsekretæren. Andre tilsette kan gjevast talerett ved handsaming av saker dei
er saksansvarlege for.
1.2.6. Ordførar kan, i samråd med landsmøtet, også gje talerett til andre.

2.

Taletid, replikkar m.m.

2.1.

Avgrensingar i taletid kan innførast av landsmøtet etter framlegg frå ordførar eller
landsmøterepresentantar.

2.2.

Ordførar kan gjere unntak frå avgrensa taletid for framleggsstillar e.l.

2.3.

Til kvart innlegg kan det maksimalt gjevast 2 replikkar og 1 svarreplikk. Ordførar kan
om naudsynt avgrense replikkordskiftet enda meir.

2.4.

Den som ønskjer ordet, melder seg ved å vise røysteteikn. Grøn side for innlegg,
oransje for replikk.

2.5.

Innlegg til dagsorden, forretningsorden og voteringsorden skal sleppast til utanom
talarlista.

2.6.

Kvar representant kan få ordet til forretningsorden berre ein gong under kvar sak.

2.7.

Ordførar eller årsmøterepresentantar kan gjere framlegg om strek når dei meiner at ei
sak er ferdig drøfta. Etter at strek er sett, kan det ikkje fremjast nye framlegg i saka.
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3.

Om handsaming av saker

3.1.

Prinsipielle spørsmål som sentralstyret, landsmøterepresentantar, fylkesårsmøte eller
fylkesstyre ønskjer å drøfte, skal i følgje vedtektene vere innsende til sentralstyret
minst 2 månader før landsmøtet

3.2.

Framlegg til endring av vedtekter for 4H Norge må vere framsett av eit fylkesstyre, av
eit fylkesårsmøte, styret i Norske 4H-alumner, landsstyret, sentralstyret eller av minst
5 landsmøterepresentantar og lagt fram for sentralstyret minst 4 månader før
landsmøtet.

3.3.

Landsmøtet kan, med kvalifisert fleirtal, vedta at saker som er innkomne seinare eller
eventuelt tekne opp på møtet, likevel kan takast opp til handsaming.

3.4.

Alle framlegg skal leverast skriftleg.

4.

Redaksjonsnemnder

4.1.

Redaksjonsnemndene skal:
Redigere og samordne innkomne framlegg slik landsmøtet og ordførar avgjer.

4.2.

Gå gjennom alle skriftlege framlegg til endring og sortere framlegga.

4.3.

Redigere saman framlegg som går på same sak.

4.4.

Redigere og arbeide med framlegga slik at dei har rett målform m.m. i høve til det
dokument dei skal inn i.

4.5.

Kontakte den som har gjort framlegget for å få godkjenning for det redigerte
framlegget.

4.6.

Gjere framlegg om korleis landsmøtet skal handsame kvart einskild framlegg, til
dømes vedta eller forkaste det, plassering av framlegget dersom det skal vedtakast
eller oversende det til sentralstyret for vidare handsaming.

4.7.

Ved avrøysting i landsmøtet vert redaksjonsnemndene sine framlegg sett opp mot dei
andre framlegga som framleis er haldne oppe.

5.

Reglar for avrøysting

5.1.

Landsmøtet kan gjere vedtak når minst halvparten av dei valde representantane med
røysterett er til stades.

5.2.

Dersom ikkje anna er sagt, vert saker avgjort med absolutt fleirtal. Avrøysting skjer
normalt ved å vise røysteteikn.

5.3.

Vedtektsendring krev at minst 2/3 av dei gjevne røystene røystar for endringa.

5.4.

Ordførar eller landsmøterepresentantar kan krevje skriftleg avrøysting. Skriftleg
avrøysting skal gjennomførast dersom ein representant krev det.
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5.5.

Det skal vere skriftleg val på leiar og styremedlemmar. Ved personval utanom leiar og
styremedlemmar skal det vere skriftleg val dersom det er framlegg om meir enn ein
kandidat. Blanke røyster vert rekna som gyldige røyster.

5.6.

Dersom ingen får absolutt fleirtal i første runde, vert den kandidaten som fekk det
lågaste røystetalet stroken, og det vert omval mellom dei andre inntil absolutt fleirtal
ligg føre.

5.7.

Får to framlegg eller to kandidatar likt røystetal, skal det gjennomførast ny avrøysting.
Er røystetalet framleis likt, skal avrøystinga avgjerast ved loddtrekking.

5.8.

Alle med røysterett som forlèt møtesalen under møtet, skal levere røysteteiknet til
ordførar, slik at ein alltid har full oversikt over kor mange med røysterett som er til
stades.

6.

Fleirtal

6.1.

Ved 4H Norge sitt landsmøte er absolutt fleirtal definert slik: Meir enn halvparten av
dei med røysterett som er til stades, må røyste for framlegget. Dei som ikkje røyster,
tel i praksis som røyster mot framlegget.

6.2.

Kvalifisert fleirtal er her definert slik: Minst 2/3 av dei med røysterett som er til stades,
må røyste for framlegget. Dei som ikkje røyster, tel i praksis som røyster mot
framlegget.

7.

Unntak frå forretningsorden/dagsorden

7.1.

Ordførar kan gjere framlegg om at det vert gjort unntak frå dagsorden eller
forretningsorden. Landsmøtet må gje si tilslutning ved absolutt fleirtal.
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_____________________________________________
Sak nr:

1.5-1.8/20

Konstituering:
Valg av referenter, valg av to personer til å skrive under
protokollen, valg av tellekorps og valg av
redaksjonskomiteer
____________________________________________
Sentralstyret sitt framlegg til vedtak:
1.5

Referenter:

1.6

Underskriving av protokollen:

1.7

Tellekorps:

1.8

Redaksjonskomiteer:
•

Uttalelseskomité:

•

Komité for annet arbeid:

Sentralstyrets innstilling til vedtak: Landsmøtet vedtar forslaget i sak 1.5-1.8 Konstituering
av landsmøtet.
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Årsmelding

Foto: Beate Patay

Sak 2

I 4H er det sosialt, aktivt og morsomt!

Landsmøte i 4H Norge

#4HLM20

18. - 20. sept 2020 11

_____________________________________________
Sak nr:

02/20

Årsmelding
_____________________________________________
2.1
Årsmelding for 4H Norge 2018
Sentralstyret si årsmelding for 2018 vert lagt fram til handsaming.
Vedlegg:
1.
Årsmelding 2018

Sentralstyret sitt framlegg til vedtak i landsmøtet: Landsmøtet i 4H Norge godkjenner
årsmeldinga for 2018.

2.2
Årsmelding for 4H Norge 2019
Sentralstyret si årsmelding for 2019 vert lagt fram til handsaming.
Vedlegg:
2.
Årsmelding 2019
Sentralstyret sitt framlegg til vedtak i landsmøtet: Landsmøtet i 4H Norge godkjenner
årsmeldinga for 2019.
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Årsregnskap

Foto: Beate Patay

Sak 3

På styrevervkurs lærer 4H-erne hvordan
de skal drifte sin 4H-klubb.

Landsmøte i 4H Norge

#4HLM20
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_____________________________________________
Sak nr:

03/20

Årsregnskap
_____________________________________________
3.1 Årsregnskap for 4H Norge 2018, inkludert fondsregnskap 2018
Årsregnskap for 4H Norge 2018, inkludert regnskap for 4H Norge sine fond for 2018, legges
frem til behandling.

Vedlegg:
1.

Årsregnskap 4H Norge 2018

2.

Revisjonsberetning for 4H Norge sitt regnskap 2018

3.

Revisjonsberetning for 4H Norge sitt fondsregnskap 2018

Sentralstyret sitt forslag til vedtak i landsmøtet: Landsmøtet i 4H Norge godkjenner
regnskapet for 4H Norge og regnskapet for 4H Norge sine fond for 2018.

3.2 Årsregnskap for 4H Norge 2019, inkludert fondsregnskap
Årsregnskap for 4H Norge 2019, inkludert regnskap for 4H Norge sine fond for 2019, legges
frem til behandling.

Vedlegg:
4.

Årsregnskap 4H Norge 2019

5.

Revisjonsberetning for 4H Norge sitt regnskap 2019

6.

Revisjonsberetning for 4H Norge sitt fondsregnskap 2019

Sentralstyret sitt forslag til vedtak i landsmøtet: Landsmøtet i 4H Norge godkjenner
regnskapet for 4H Norge og regnskapet for 4H Norge sine fond for 2019.
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Styrets melding for 2018
Virksomheten
4H Norge er en landsomfattende barne- og ungdomsorganisasjon. Arbeidsoppgavene er bestemt i
vedtekter for 4H Norge § 2: Organisasjonens formål er å utvikle en aktiv og samfunnsengasjert ungdom
med ansvarsfølelse og respekt for natur og mennesker.
Organisasjonen har hovedkontor på Hellerud i Skedsmo kommune, samt 8 regionskontor og 17
fylkeskontor. Ved årsskiftet var medlemstallet i 4H 12.529.
Sentralt ansatte utgjorde i alt 34,9 årsverk pr 31.12.18 i 4H Norge. Av disse er 17,7 årsverk fordelt på
sekretariatet og regionledere finansiert av 4H Norge, samt 17,2 årsverk fordelt på organisasjonsrådgivere
og prosjektstillinger finansiert av fylkene. I tillegg har noen få fylkeskontorer ansatte som hver for seg
tjener under kr 45.000 i året, og som er stipulert til å tilsvare under ett årsverk til sammen.
Utvikling og resultat
Årsregnskapet gir et rett bilde av utvikling og resultat i organisasjonen. Styret og sekretariatet har jobbet
målrettet de siste årene for å snu en negativ økonomisk trend, og bygge opp nok egenkapital til å kunne
møte en usikker økonomisk fremtid. Landsstyret foreslår at årets overskudd på 1.468.382,- i sin helhet
blir lagt til egenkapitalen.
Drift framover
Regnskapet er avlagt under forutsetningen av videre drift.
Arbeidsmiljø
4H er en frivillig organisasjon, og arbeidet blir utført av både ansatte og frivillige. Det blir ført statistikk
over sykefravær. For 2018 var sykefraværet på 10,7 %. Organisasjonen har avtale om inkluderende
arbeidsliv. Det arbeides kontinuerlig for å sikre korrekt fraværsregistrering, og med å ha god oppfølging
av og tilrettelegging for langtidssykemeldte. Det ble i 2018 ikke meldt inn yrkesskader til NAV.
Likestilling
Den øverste ledelsen i 4H er landsstyret, som er sammensatt av fire kvinner og tre menn. Tre kvinner
utgjør den administrative ledergruppen i organisasjonen. Det er overvekt av kvinner i ledelsen og
ansattegruppen, vi jobber for å rekruttere flere menn. Blant fylkesledere som ble valgt i 2018 var 15
kvinner og 4 menn.
Diskriminering
4H jobber aktivt for å fremme formålet i diskrimineringsloven og i diskriminerings- og
tilgjengelighetsloven. Stillingsinnhold, ansvarsområde, kompetanse og arbeidsinnsats danner grunnlaget
for lønnsfastsettelse, avansement og rekruttering.
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Oslo, 08.mai 2019

__________________
Siri Myhre
styreleder

___________________________
Torgeir Timenes Bell
nestleder

__________________
Martin Holmen
styremedlem

____________________________
Torbjørn Joa
styremedlem

__________________
Helle Formo Hartz
styremedlem

____________________________
Vilde-Alida Nilsen
styremedlem

__________________
Turi Elise Kaus
ansatterepresentant

____________________________
Signe Lindbråten
generalsekretær
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Resultat 4H Norge pr 31.12.2018
Tekst
DRIFTSINNTEKTER
Kontingent
Salgsinntekter
Offentlige tilskudd
Private tilskudd
Andre inntekter
SUM DRIFTSINNTEKTER
DRIFTSKOSTNADER
Varekostnader
Personalkostnader
Avskrivninger
Avgitte tilskudd
Andre driftskostnader
SUM DRIFTSKOSTNADER

Note
9
2
2
8

8
3
4
7,8

DRIFTSRESULTAT
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Renteinntekter
Rentekostnad
Verdiendring finansielle anleggsmidler
Annen finanskostnad
SUM FINANSPOSTER

ORDINÆRT RESULTAT
SUM NETTO EKSTRAORD. POSTER
ÅRSRESULTAT
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Budsjett 2018

2018

2017

6 657 400
1 735 000
11 184 206
3 347 330
4 645 810
27 569 746

6 091 950
2 640 206
13 030 932
3 763 745
4 599 222
30 126 055

6 440 590
2 569 470
13 234 761
3 655 035
5 524 867
31 424 723

1 332 500
10 466 747
0
6 793 288
8 359 636
26 952 171

1 839 199
10 283 553
123 560
9 651 358
7 178 539
29 076 210

1 703 569
9 944 534
494 241
7 780 834
6 192 539
26 115 718

617 575

1 049 845

5 309 005

0
0
0
0
0

475 486
-20
-56 929
0
418 537

399 171
-151
99 246
0
498 266

617 575

1 468 382

5 807 271

0

0

0

617 575

1 468 382

5 807 271

4H Norge Årsregnskap 201817

Balanse 4H Norge pr 31.12.2018
Tekst
EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
SUM ANLEGGSMIDLER
OMLØPSMIDLER
Varer
Kundefordringer
Andre fordringer
Investeringer
Bankinnskudd og kontanter
SUM OMLØPSMIDLER

Note

2018

4

2017

0

123 560

886 896
2 233 891
2 582 348
6 675 826
16 311 706
28 690 667

1 326 482
2 621 431
1 568 108
6 384 502
11 629 558
23 530 080

28 690 667

23 653 640

6

-15 842 826
-15 842 826

-14 374 443
-14 374 443

5

-2 755 846
-4 127 660
-1 439 681
-4 524 654
-12 847 841

-2 758 437
-1 618 448
-1 237 919
-3 664 392
-9 279 197

-28 690 667

-23 653 640

4
5

SUM EIENDELER
EGENKAPITAL OG GJELD
EGENKAPITAL
Opptjent egenkapital
SUM EGENKAPITAL
GJELD
Langsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skyldig offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
SUM GJELD
SUM EGENKAPITAL OG GJELD

Dato: Oslo, 08.05.2019
SIGN

Styreleder

Nestleder

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

Ansatterep.
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4H Norge Noter
Note 1 Regnskapsprinsipp, vesentlige regnskapsposter
Årsregnskapet inneholder resultatregnskap, balanseregnskap og noter pr. 31. desember 2018.
Regnskapet som er lagt fram i samsvar med norsk regnskapslov og god regnskapsskikk, er bygd på
grunnleggende regnskapsprinsipper. Klassifisering av eiendeler og gjeld følger definisjonene i
regnskapsloven. Ved bruk av regnskapsprinsipp og presentasjon av transaksjoner og andre tilfeller, er det
lagt vekt på økonomiske realiteter, ikke bare juridisk form. Vilkårlige tap som er sannsynlige og
kvantifiserbare, er kostnadsførte.
Tidspunkt for inntekt- og kostnadsføring - sammenstilling
Inntekt blir som hovedregel resultatført når den er opptjent. Inntektsføringen skjer følgelig normalt på
leveringstidspunktet ved salg av varer, det vil si når varene er kommet frem til kjøper. Inntektsføringen
skjer følgelig normalt i takt med framdrift for prosjekter i forhold til prosjekttilskudd, mens driftstilskudd blir
inntektsført ved mottaktstidspunktet. Inntektsføringen av tjenester skjer følgelig normalt når
tjenesten/oppdraget er utført. Utgifter blir sammenstilte med, og kostnadsførte samtidig med de
inntektene de kan knyttes til. Utgifter som ikke kan knyttes direkte til inntektene, blir kostnadsførte når de
påløper.
Kontingenten inntektsføres i fra 2018 ved innbetaling.
Varelager
Varelageret blir vurdert til kostpris. Ukurante varer er nedskrevet. Prosjekthefter blir kostnadsført ved
anskaffelse.
Fordringer
Krav er oppført til pålydende med fradrag for forventet tap.
Pensjonsforpliktelse
4H Norge har en pensjonsordning for de ansatte som er dekket gjennom Statens pensjonskasse og 4H
Norge følger NRS nr 8 God regnskapskikk for små foretak og derfor benytter seg av unntaket fra regelen
om å balanseføre fremtidige pensjonsforpliktelser samt at pensjonskostnader regnskapsføres som
lønnskostnader når de forfaller.
Fondsregnskap
Fondenes eiendeler er bokført i 4H Norge da disse er registrert i 4H Norges sitt navn hos
finansforetakene. Se tilsvarende balanseføring av gjeld til fondene omtalt i note 5.
Frifondmidler
Frifondmidler, som deles ut til lokale klubber fratrukket et administrasjonsgebyr på 5 %, nettoføres på
inntektssiden, slik at det som er synlig som inntekt nå kun er administrasjonstilskuddet. Tilsvarende er det
ingen Frifond-midler innlemmet i kostnaden avgitte tilskudd. Brutto frifondmidler 2018 er kr 4.698.841.
Momskompensasjon
Momskompensasjon er i budsjettet for 2018 ført som en inntekt i sin helhet, med videreføring av fylkenes
og klubbenes andel ført som kostnad under avgitte tilskudd. Momskompensasjonen nettoføres imidlertid
på inntektssiden i regnskapet, slik at det som er synlig som inntekt nå kun er 4H Norges andel.
Tilsvarende er ingen momskompensasjonsmidler innlemmet i kostnaden avgitte tilskudd.
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Note 2 Andre inntekter
Offentlige tilskudd

Tilskudd LMD sentralt
Driftstilskudd Fordelingsutvalget
Teaterralliansen
Prosjektmidler offentlige
Sum

Budsjett
2018
7 171 000
4 010 956
0
2 250
11 184 206

Regnskap
2018
7 171 000
4 377 380
267 035
1 215 517
13 030 932

Regnskap
2017
7 171 000
4 859 486
265 299
938 976
13 234 761

Budsjett
2018
244 000
30 000
242 000
2 975 830
127 500
3 619 330

Regnskap
2018
234 942
10 694
111 250
3 037 476
369 383
3 763 745

Regnskap
2017
137 234
11 038
144 600
2 975 830
386 333
3 655 035

Private tilskudd

Frifondmidler
Bidrag fra Sponsororg.fond
Bidrag fra Solidaritetsfond
Tilskudd Landbruksorganisasjoner
Tilskudd fra andre*
Sum

* Bidrag fra Gjensidige, Landkreditt. Bidrag fra Sponsor org. og Solidaritetsfondet er synliggjort som egne poster

Note 3 Personalkostnader

Lønn
Pensjonskostnader
Arbeidsgiveravgift
Refusjon personalkostnader fra fylkene
Andre ytelser
Personalkostnader
Antall årsverk

Budsjett
2018
16 650 599
446 035
2 147 257
-9 179 736
402 592
10 466 747

Regnskap
2018
15 346 945
382 370
2 156 968
-8 231 535
628 805
10 283 553

Regnskap
2017
15 303 984
383 011
2 139 734
-8 476 282
594 086
9 944 534

34,9*

*17,2 årsverk gjelder organiasjonsrådgivere, kontormedarbeidere og prosjektstillinger finansiert av fylkene. Totalt er 34,9
årsverk fordelt på 49 ansatte i løpet av 2018.
Godtgjøring generalsekretær

Signe Lindbråten
Totalt

Signe Lindbråten
Lønn
Andre ytelser
610 300
11 989
610 300
11 989

Pensjon
12 215
12 215

Ihht opplysninger i Lønns og trekkoppgave

Det foreligger ingen spesiell pensjonsordning for generalsekretær, pensjonskostnader til generalsekretær inngår i de
samlede pensjonskostnadene vist ovenfor. Generalsekretæren er tilsatt på åremål med 5 års varighet. Landsstyret kan
beslutte å avslutte arbeidsforholdet under åremålet. Ved en slik beslutning har generalsekretæren rett til en kompensasjon
lik 6 måneders lønn.
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Utbetalinger styret
Styreleders honorar
Konsulent tjeneste v/ styreleder
Tapt arbeidsfortjeneste/resten av styret
Totalt

143 700
172 833
58 650
375 183

Kostnadsført revisjonshonorar:
Honorar revisjon
Bistand mva landsleir og ny kontoplan/årsregn
Særattestasjoner
Totalt

2017
94 050
18 468
32 385
144 903

2018
76 049
7 369
30 190 Momskompensasjon
113 608

I det oppgitte revisjonshonoraret er det benyttet forholdsmessig fradrag på merverdiavgift.

Note 4 Anleggsmidler og finansielle omløpsmidler
Varige driftsmidler (driftsløsøre og inventar)
Nett og
Medlemsregister

Totalt 2018

Anskaffelseskost 31.12.15
Tilgang, medlemsregister/nettsider under
utvikling i 2016/2017
Avgang
Anskaffelseskost 31.12.18

1 428 634

Totalt 2017
1 428 634

0
0
1 428 634

0
0
1 428 634

Akkumulerte avskrivninger 01.01.18
Årets avskrivninger 2018
Akkumulerte avskrivninger 31.12.18

1 305 075
123 560
1 428 635

810 833
494 241
1 305 075

0

123 560

Ansk.kost
6 732 755
6 732 755

Markedsverdi
6 675 826
6 675 826

Bokført verdi 31.12.18

Finansielle omløpsmidler:
Pengemarkedsfond, Landkreditt Extra
Sum investeringer

Bokført verdi
6 675 826
6 675 826

Note 5 Kontanter m.m.
Av likvide midler er kr 715 912,- bundet til skyldig skattetrekk og kr 1 140 000 bundet til landslotteriet 2018. Begge beløp er
avsatt på separate, sperrede bankkonti.
I tillegg er kr 2 668 167 tilhørende 4H Gård Norge og legatene, der tilsvarende beløp er ført som langsiktig gjeld.
Note 6 Egenkapital
Egenkapital 31.12.2017
Overskudd 2018
Egenkapital 31.12.2018

14 374 443
1 468 382
15 842 826
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Note 7 Annen driftskostnad

Husleie/leie av lokaler
Strøm
Renhold
Kontorutstyr/inventar
EDB kostnader
Revisjon/regnskapstjenester
Konsulent/kjøp av tjenester
Kontorrekvisita
Trykkekostnader
Layout, illustrasjon, foto
Pakking/adressering
Kontingenter/abonnement
Opplæring - ansatte
Deltakeravgifter
Telefon
Porto
Reise og overnatting
Annonsering
Matutgifter
Kursmateriell
Premier og gaver
PR-artikler og info.materiell
Forsikringer
Gebyrer/provisjoner
Andre kostnader
Øreavrunding
Innkommet på tidl nedskr. fordringer
Tap på fordringer
Periodiseringskonto
Andre driftskostander
Note 8 Landslotteri
Landslotteriet
Samlet omsetning
Kostnader inkl premiering klubber
Samlet overskudd
Overskuddet i landslotteriet er fordelt som følger:
Andel overskudd klubber
Bidrag Solidaritetsfondet
Andel overskudd fylker
Andel overskudd sentralt
Sum anvendelse av overskudd

Budsjett
2018
511 212
90 000
52 000
130 000
800 000
130 000
576 184
35 000
236 500
95 000
22 000
319 400
63 000
95 150
105 000
597 500
3 874 465
10 000
110 525
15 500
24 000
57 100
257 000
45 200
102 900
0
0
5 000
0
8 359 636

Regnskap
2018
591 233
89 042
52 674
230 259
1 049 661
119 182
530 057
37 556
235 545
89 640
122 713
405 757
2 950
34 784
91 267
558 566
2 128 727
1 540
112 623
45 050
58 317
94 152
257 742
43 656
65 211
-96
-50 765
89 407
92 092
7 178 539

3 183 080
837 635
2 345 445

Regnskap
2017
533 617
100 544
51 252
106 960
717 998
144 903
257 313
31 501
252 960
125 531
20 368
387 340
19 595
334 204
93 434
627 776
1 717 564
0
93 726
10 117
30 490
23 403
253 550
42 181
142 434
-55
0
78 607
-4 774
6 192 539

Dette er "plugget" med kr 32

615 950
190 985
729 255
809 255
2 345 445

Note 9 Kontingent

Kontingent fra medlemmer
Kontingent fra klubber
Kontingent fra andre
Sum

Budsjett
2018
6 657 400
0
0
6 657 400
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Regnskap
2018
5 664 450
362 600
64 900
6 091 950

Regnskap
2017
6 001 790
379 700
59 100
6 440 590
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Fondsregnskap 2018
Inntekter
Tilskudd og gaver, Fond 4H Sponsor
Tilskudd og gaver, Solidaritetsfond/Gambia

Note

2018

2017

190 985

211 245

190 985

211 245

10 694
250 657
120
261 471

11 038
412 928
540
424 506

-70 486

-213 261

15 278
13 789
29 067

15 769
14 272
30 041

-41 419

-183 220

2018

2017

Omløpsmidler
Fordring Gambia - Gjerdelån
Forskudd 4H Gambia, 1. halvår 2018
Mellomregnskap med 4H Norge, kto. 1020
Fordring på 4H Norge
Sum omløpsmidler

0
0
190 985
2 431 382
2 622 367

0
70 787
200 245
2 426 449
2 697 481

Sum eiendeler

2 622 367

2 697 481

Sum driftsinntekter
Kostnader
Bevilget, Sponsororg.fond
Bevilget, Solidaritetsfond/Gambia
Andre kostnader Solidaritetsfond/Gambia
Sum driftskostnader

2

Driftsresultat

Renteinntekter, Fond Norske 4H Sponsorer
Renteinntekter, Solidaritetsfondet/Gambia
Resultat av finansposter
Årsresultat
Balanse
Eiendeler

Note

Egenkapital og gjeld
Egenkapital
Egenkapital pr 01.01.
Årets resultat

3
3

2 541 843
-41 419

2 725 063
-183 220

Sum egenkapital 31.12

3

2 500 423

2 541 842

121 944
121 944

155 638
155 638

2 622 367

2 697 480

Kortsiktig gjeld
Mellomregnskap med 4H Norge, kto. 2021
Sum kortsiktig gjeld
Sum egenkapital og gjeld

Note 1 Regnskapsprinsipp, vesentlige regnskapsposter

Årsregnskapet inneholder resultatregnskap, balanseregnskap og noter pr. 31. desember 2018.
Regnskapet som er lagt fram i samsvar med norsk regnskapslov og god regnskapsskikk, er bygd på
grunnleggende regnskapsprinsipper. Klassifisering av eiendeler og gjeld følger definisjonene i
regnskapsloven. Ved bruk av regnskapsprinsipp og presentasjon av transaksjoner og andre tilfeller, er det
lagt vekt på økonomiske realiteter, ikke bare juridisk form. Vilkårlige tap som er sannsynlige og
kvantifiserbare, er kostnadsførte.
Tidspunkt for inntekt- og kostnadsføring - sammenstilling
Inntekt blir som hovedregel resultatført når den er opptjent. Inntektsføringen skjer følgelig normalt i takt
med framdrift for prosjekter i forhold til tilskudd. Utgifter blir sammenstilte med, og kostnadsførte samtidig
med de inntektene de kan knyttes til. Utgifter som ikke kan knyttes direkte til inntektene, blir
kostnadsførte når de påløper.
Fordringer
Krav er oppført til pålydende med fradrag for forventet tap.
Note 2 Kostnader
Det er ikke ikke utbetalt godtgjørelse til styret og det er ikke kostandsført honorar til revisor.
Note 3 Egenkapital

Fond Norske 4H Sponsor
Solidaritetsfond/Gambia
Sum

01.01.
Årets resultat
1 325 148
4 584
1 216 695
-46 003
2 541 842
-41 419

31.12.
1 329 732
1 170 692
2 500 423

Dato: Oslo, 08.05.2019
SIGN

Styreleder

Nestleder

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

Ansatterep.
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Til landsmøtet i 4H Norge

Uavhengig revisors beretning
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon
Vi har revidert 4H Norges årsregnskap som viser et overskudd på kr 1 468 382. Årsregnskapet består av
balanse per 31. desember 2018, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til
årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.
Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et
rettvisende bilde av organisasjonens finansielle stilling per 31. desember 2018, og av dets resultater for
regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i
Norge.
Grunnlaget for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de
internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter
i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi
er uavhengige av organisasjonen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske plikter i
samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig
som grunnlag for vår konklusjon.
Styrets og generalsekretærs ansvar for årsregnskapet
Styret og generalsekretær (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og
forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll den finner nødvendig for å kunne
utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller
utilsiktede feil.
Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til organisasjonens evne til fortsatt drift og
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for
årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som
inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en
revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke
vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede
feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan
forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.
Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver
vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:
•

identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes
misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike
risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår
konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er
høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære
samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.
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•

opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme
revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en
mening om effektiviteten av organisasjonens interne kontroll.

•

evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene
og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.

•

konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved
avleggelsen av årsregnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger
vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om
organisasjonens evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig
usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på
tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige,
at vi modifiserer vår konklusjon om årsregnskapet og årsberetningen. Våre konklusjoner er basert på
revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold
kan imidlertid medføre at organisasjonen ikke fortsetter driften.

•

evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert
tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og
hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid
revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i
løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

Uttalelse om andre lovmessige krav
Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 Attestasjonsoppdrag som
ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon, mener vi at ledelsen har
oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av organisasjonens
regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Elverum, 13. juni 2019
KPMG AS

Stein Erik Lund
Statsautorisert revisor
(elektronisk signert)
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Til styret i 4H Norge

Uavhengig revisors beretning til regnskap
Konklusjon
Vi har revidert regnskapet for Fond Norske 4H Sponsorer og Solidaritetsfond/Gambia, som ble
avsluttet 31. desember 2018. Regnskapet består av oppstilling over kostnader, balanse pr 31.
desember 2018 og note 1 som beskriver grunnlaget for utgiftsoppstillingen. Regnskapet er utarbeidet
av ledelsen ved bruk av prinsippene beskrevet i note 1.
Etter vår mening er regnskapet for Fond Norske 4H Sponsorer og Solidaritetsfond/Gambia, som ble
avsluttet 31. desember 2018, i det alt vesentlige utarbeidet i samsvar med prinsippene beskrevet i
note 1.
Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de
internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og
plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i «Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av
regnskapet». Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre
øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet
revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.
Presisering - Grunnlag for regnskapsavleggelse og begrenset distribusjon
Vi gjør oppmerksom på note 1 til regnskapet, som beskriver grunnlaget for regnskapsavleggelsen.
Regnskapet er utarbeidet for å gi informasjon til styret i 4H Norge. Regnskapet er derfor ikke
nødvendigvis egnet for andre formål. Vår uttalelse er kun beregnet på ledelsen i Fond Norske 4H
Sponsorer og Solidaritetsfond/Gambia og styret i 4H Norge og skal ikke distribueres til andre parter.
Ledelsens ansvar for prosjektregnskapet
Ledelsen er ansvarlig for utarbeidelsen av regnskapet, og for slik intern kontroll som ledelsen finner
nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et regnskap som ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.
Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av prosjektregnskapet
Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at regnskapet som helhet ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet,
men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge,
herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan
oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom
den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som
brukerne foretar basert på prosjektregnskapet.
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Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene,
utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:
•

identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapet, enten det skyldes
misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere
slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag
for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir
avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan
innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring
av intern kontroll.

•

opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å
utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi
uttrykk for en mening om effektiviteten av Selskapets interne kontroll.

•

evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om
regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.

Vi kommuniserer med ledelsen blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid
revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har
avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne
kontrollen.

Elverum, 13. juni 2019
KPMG AS

Stein Erik Lund
Statsautorisert revisor
(elektronisk signert)

27

Styrets melding for 2019
Virksomheten
4H Norge er en landsomfattende barne- og ungdomsorganisasjon. Arbeidsoppgavene er bestemt i
vedtekter for 4H Norge § 2: Organisasjonens formål er å utvikle en aktiv og samfunnsengasjert ungdom
med ansvarsfølelse og respekt for natur og mennesker.
Organisasjonen har hovedkontor i Schweigaardsgate 34 i Oslo. Og 17 regionale kontorer rundt i landet.
Ved årsskiftet var medlemstallet i 4H 11.702.
4H hadde i alt 32,3 årsverk pr 31.12.19. Av disse er 16,07 årsverk finansiert gjennom fylkene sine
budsjetter. I tillegg har noen få fylkeskontorer ansatte som hver for seg tjener under kr 45.000 i året, og
som er stipulert til å tilsvare under ett årsverk til sammen.
Utvikling og resultat
Årsregnskapet gir et rett bilde av utvikling og resultat i organisasjonen. Styret og sekretariatet har jobbet
målrettet de siste årene for å snu en negativ økonomisk trend, og bygge opp nok egenkapital til å kunne
møte en usikker økonomisk fremtid. Sentralstyret foreslår at årets overskudd på 2.010.131,- i sin helhet
blir lagt til egenkapitalen.
Drift framover
Regnskapet er avlagt under forutsetningen av videre drift.
Arbeidsmiljø
4H er en frivillig organisasjon, og arbeidet blir utført av både ansatte og frivillige. Organisasjonen har
avtale om inkluderende arbeidsliv. Det arbeides kontinuerlig for å sikre korrekt fraværsregistrering, og
med å ha god oppfølging av og tilrettelegging for langtidssykemeldte. Det ble i 2019 ikke meldt inn
yrkesskader til NAV.
Likestilling
Sentralstyret er sammensatt av fire kvinner og tre menn. Landsstyret består av sentralstyret, samt
fylkeslederene. Blant fylkesledere som ble valgt i 2019 var 9 kvinner og 7 menn. Ledergruppa for
sekretraiatet består av seks kvinner. Det er overvekt av kvinner i ledelsen og ansattegruppen, vi jobber
for å rekruttere flere menn.
Diskriminering
4H jobber aktivt for å fremme formålet i diskrimineringsloven og i diskriminerings- og
tilgjengelighetsloven. Stillingsinnhold, ansvarsområde, kompetanse og arbeidsinnsats danner grunnlaget
for lønnsfastsettelse, avansement og rekruttering.
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Oslo, 14. mai 2020

__________________
Siri Myhre
styreleder

___________________________
Torgeir Timenes Bell
nestleder

__________________
Martin Holmen
styremedlem

____________________________
Torbjørn Joa
styremedlem

__________________
Helle Formo Hartz
styremedlem

____________________________
Vilde-Alida Nilsen
styremedlem

__________________
Turi Elise Kaus
ansatterepresentant

____________________________
Signe Lindbråten
generalsekretær
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Resultat 4H Norge pr 31.12.2019
Tekst
DRIFTSINNTEKTER
Kontingent
Salgsinntekter
Offentlige tilskudd
Private tilskudd
Andre inntekter
SUM DRIFTSINNTEKTER
DRIFTSKOSTNADER
Varekostnader
Personalkostnader
Avskrivninger
Avgitte tilskudd
Andre driftskostnader
SUM DRIFTSKOSTNADER

Note
9
2
2
8

8
3
4
7,8

DRIFTSRESULTAT
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Renteinntekter
Rentekostnad
Verdiendring finansielle anleggsmidler
Annen finanskostnad
SUM FINANSPOSTER

ORDINÆRT RESULTAT
SUM NETTO EKSTRAORD. POSTER
ÅRSRESULTAT

4

Budsjett 2019

Resultat 2019

Resultat 2018

6 729 200
2 417 500
11 791 000
3 750 706
4 571 448
29 259 854

5 803 114
2 882 869
13 962 455
4 698 968
5 238 333
32 585 739

6 091 950
2 640 206
13 030 932
3 763 745
4 599 222
30 126 055

1 104 000
11 299 535
0
7 276 990
10 860 623
30 541 148

2 245 539
11 163 948
0
7 657 150
10 035 741
31 102 377

1 839 199
10 283 553
123 560
9 651 358
7 178 539
29 076 210

-1 281 294

1 483 362

1 049 845

375 000
-160
0
0
374 840

493 731
-3 322
36 360
0
526 770

475 486
-20
-56 929
0
418 537

-906 454

2 010 131

1 468 382

0

0

0

-906 454

2 010 131

1 468 382

4H Norge Årsregnskap 2019
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Balanse 4H Norge pr 31.12.2019
Tekst
EIENDELER

OMLØPSMIDLER
Varer
Kundefordringer
Andre fordringer
Investeringer
Bankinnskudd og kontanter
SUM OMLØPSMIDLER

Note

2019

2018

1 151 661
4 292 167
2 457 774
7 077 657
11 731 089
26 710 348

886 896
2 233 891
2 582 348
6 675 826
16 311 706
28 690 667

26 710 348

28 690 667

6

-17 852 957
-17 852 957

-15 842 826
-15 842 826

5

-2 539 304
-1 878 915
-1 182 677
-3 256 495
-8 857 391

-2 755 846
-4 127 660
-1 439 681
-4 524 654
-12 847 841

-26 710 348

-28 690 667

4
5

SUM EIENDELER
EGENKAPITAL OG GJELD
EGENKAPITAL
Opptjent egenkapital
SUM EGENKAPITAL
GJELD
Langsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skyldig offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
SUM GJELD
SUM EGENKAPITAL OG GJELD

Dato: Oslo, 14.05.2020
SIGN

Styreleder

Nestleder

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

Ansatterep.
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Note 1 Regnskapsprinsipp, vesentlige regnskapsposter
Årsregnskapet inneholder resultatregnskap, balanseregnskap og noter pr. 31. desember 2019. Regnskapet som
er lagt fram i samsvar med norsk regnskapslov og god regnskapsskikk, er bygd på grunnleggende
regnskapsprinsipper. Klassifisering av eiendeler og gjeld følger definisjonene i regnskapsloven. Ved bruk av
regnskapsprinsipp og presentasjon av transaksjoner og andre tilfeller, er det lagt vekt på økonomiske realiteter,
ikke bare juridisk form. Vilkårlige tap som er sannsynlige og kvantifiserbare, er kostnadsførte.
Tidspunkt for inntekt- og kostnadsføring - sammenstilling
Inntekt blir som hovedregel resultatført når den er opptjent. Inntektsføringen skjer følgelig normalt på
leveringstidspunktet ved salg av varer, det vil si når varene er kommet frem til kjøper. Inntektsføringen skjer
følgelig normalt i takt med framdrift for prosjekter i forhold til prosjekttilskudd, mens driftstilskudd blir inntektsført
ved mottaktstidspunktet. Inntektsføringen av tjenester skjer følgelig normalt når tjenesten/oppdraget er utført.
Utgifter blir sammenstilte med, og kostnadsførte samtidig med de inntektene de kan knyttes til. Utgifter som ikke
kan knyttes direkte til inntektene, blir kostnadsførte når de påløper.
Kontingenten inntektsføres ved innbetaling.
Varelager
Varelageret blir vurdert til kostpris. Ukurante varer er nedskrevet. Prosjekthefter blir kostnadsført ved anskaffelse.
Fordringer
Krav er oppført til pålydende med fradrag for forventet tap.
Pensjonsforpliktelse
4H Norge har en pensjonsordning for de ansatte som er dekket gjennom Statens pensjonskasse og 4H Norge
følger NRS nr 8 God regnskapskikk for små foretak og derfor benytter seg av unntaket fra regelen om å
balanseføre fremtidige pensjonsforpliktelser samt at pensjonskostnader regnskapsføres som lønnskostnader når
de forfaller.
Fondsregnskap
Fondenes eiendeler er bokført i 4H Norge da disse er registrert i 4H Norges sitt navn hos finansforetakene. Se
tilsvarende balanseføring av gjeld til fondene omtalt i note 5.
Frifondmidler
Frifondmidler, som deles ut til lokale klubber fratrukket et administrasjonsgebyr på 5 %, nettoføres på
inntektssiden, slik at det som er synlig som inntekt nå kun er administrasjonstilskuddet. Tilsvarende er det ingen
Frifond-midler innlemmet i kostnaden avgitte tilskudd. Brutto motatt frifondmidler 2019 er kr 4.782.713,-.
Momskompensasjon
Momskompensasjonen nettoføres på inntektssiden i regnskapet, slik at det som er synlig som inntekt nå er 4H
Norges andel. Tilsvarende er ingen momskompensasjonsmidler innlemmet i kostnaden avgitte tilskudd.

3 av 7

4H Norge Årsregnskap 2019

32

4H Norge Noter
Note 2 Andre inntekter
Offentlige tilskudd

Tilskudd LMD sentralt
Driftstilskudd Fordelingsutvalget
Teaterralliansen
Prosjektmidler offentlige
Sum

Budsjett
2019
7 171 000
4 020 000
0
600 000
11 791 000

Regnskap
2019
7 171 000
4 669 338
0
2 080 293
13 920 631

Regnskap
2018
7 171 000
4 377 380
267 035
1 215 517
13 030 932

Budsjett
2019
240 000
10 000
192 000
3 037 465
473 241
3 952 706

Regnskap
2019
239 135
11 242
123 364
3 097 644
1 227 583
4 698 968

Regnskap
2018
234 942
10 694
111 250
3 037 476
369 383
3 763 745

Private tilskudd

Frifondmidler
Bidrag fra Sponsororg.fond
Bidrag fra Solidaritetsfond
Tilskudd Landbruksorganisasjoner
Tilskudd fra andre*
Sum

* Bidrag fra Gjensidige, Landkreditt, LNU, UIO og Studieforbundet. Bidrag fra Sponsor org. og Solidaritetsfondet er synliggjort som egne poster

Note 3 Personalkostnader

Lønn
Pensjonskostnader
Arbeidsgiveravgift
Refusjon personalkostnader fra fylkene
Andre ytelser
Personalkostnader

Budsjett
2019
16 131 604
771 640
2 368 829
-8 624 912
652 374
11 299 535

Antall årsverk

Regnskap
2019
16 088 827
382 168
2 221 249
-8 073 229
544 933
11 163 948

Regnskap
2018
15 346 945
382 370
2 156 968
-8 231 535
628 805
10 283 553

32,32

*16,07 årsverk gjelder organiasjonsrådgivere, kontormedarbeidere og prosjektstillinger finansiert av fylkene. Totalt er 32,32 årsverk
fordelt på 57 ansatte i løpet av 2019.
Godtgjøring generalsekretær

Signe Lindbråten
Totalt

Signe Lindbråten
Lønn
Andre ytelser
626 893
12 100
626 893
12 100

Pensjon
12 369
12 369

Ihht opplysninger i Lønns og trekkoppgave

Det foreligger ingen spesiell pensjonsordning for generalsekretær, pensjonskostnader til generalsekretær inngår i de samlede
pensjonskostnadene vist ovenfor. Generalsekretæren er tilsatt på åremål med 5 års varighet. Landsstyret kan beslutte å avslutte
arbeidsforholdet under åremålet. Ved en slik beslutning har generalsekretæren rett til en kompensasjon lik 6 måneders lønn.
Utbetalinger styret
Styreleders honorar
Konsulent tjeneste v/ styreleder
Tapt arbeidsfortjeneste/resten av styret
Totalt

148 299
91 875
65 700
305 874

Kostnadsført revisjonshonorar:
2018
2019
Honorar revisjon
76 049
92 771
Bistand mva landsleir og ny kontoplan
7 369
0
Særattestasjoner
30 190
26 374 Momskompensasjon, frifond og prosjekt 165
Totalt
113 608
119 144
I det oppgitte revisjonshonoraret er det benyttet forholdsmessig fradrag på merverdiavgift.

4 av 7

4H Norge Årsregnskap 2019

33

4H Norge Noter

Note 4 Anleggsmidler og finansielle omløpsmidler
Finansielle omløpsmidler:
Ansk.kost
7 098 226
7 098 226

Pengemarkedsfond, Landkreditt Extra
Sum investeringer

Markedsverdi
7 077 657
7 077 657

Bokført verdi
7 077 657
7 077 657

Note 5 Kontanter m.m.
Av likvide midler er kr 725 085,- bundet til skyldig skattetrekk og kr 1 167 970 bundet til landslotteriet 2019. Begge beløp er avsatt på
separate, sperrede bankkonti. Frifond midler på konto 1959 kr 331 035,- skal tilbakebetales LNU mars 2020.
I tillegg er kr 2 539 304 tilhørende 4H Gård Norge og legatene, der tilsvarende beløp er ført som langsiktig gjeld.
Note 6 Egenkapital
Egenkapital 31.12.2018
Overskudd 2019
Egenkapital 31.12.2019

15 842 826
2 010 131
17 852 957

Note 7 Annen driftskostnad

Husleie/leie av lokaler
Strøm
Renhold
Kontorutstyr/inventar
IKT - Innkjøp og driftskostnader
Revisjon/regnskapstjenester
Konsulent/kjøp av tjenester
Kontorrekvisita
Trykkekostnader
Layout, illustrasjon, foto
Pakking/adressering
Kontingenter/abonnement
Deltakeravgifter
Telefon
Porto
Reise og overnatting
Annonsering
Matutgifter
Kursmateriell
Premier og gaver
PR-artikler og info.materiell
Forsikringer
Gebyrer/provisjoner
Andre kostnader
Øreavrunding
Innkommet på tidl nedskr. fordringer
Tap på fordringer
Tap på fordringer avg. Fri
Periodiseringskonto
Andre driftskostander

Budsjett
vedtatt 2019
780 420
69 600
76 000
438 500
1 007 285
150 000
1 806 004
38 250
281 000
131 000
170 300
410 744
158 340
138 876
546 300
3 701 940
29 550
219 175
32 600
182 094
159 500
251 545
50 400
31 200
0
0
0
0
0
10 860 623
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Regnskap
2019
864 335
98 014
72 076
104 982
931 172
123 082
2 291 839
51 350
340 988
216 639
220 656
388 000
270 520
111 585
506 380
2 635 641
24 675
161 763
64 375
31 479
113 279
251 917
49 504
93 277
29
0
3 609
37
14 538
10 035 741

Regnskap
2018
591 233
89 042
52 674
230 259
1 049 661
119 182
530 057
37 556
235 545
89 640
122 713
405 757
34 784
91 267
558 566
2 128 727
1 540
112 623
45 050
58 317
94 152
257 742
43 656
65 211
-96
-50 765
89 407
92 092
7 175 589
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Note 8 Landslotteri
Landslotteriet
Samlet omsetning
Kostnader inkl premiering klubber
Samlet overskudd
Overskuddet i landslotteriet er fordelt som følger:
Andel overskudd klubber
Bidrag Solidaritetsfondet
Andel overskudd fylker
Andel overskudd sentralt
Sum anvendelse av overskudd

3 338 380 Dette er "plugget" med kr 32
758 517

2 579 863
616 488
200 303
841 536
921 536
2 579 863

Note 9 Kontingent

Kontingent fra medlemmer
Kontingent fra klubber
Kontingent fra andre
Sum

Budsjett
2019
6 715 200
0
14 000
6 729 200
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Regnskap
2019
5 388 714
350 700
63 700
5 803 114

Regnskap
2018
5 664 450
362 600
64 900
6 091 950
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Fondsregnskap 2019
Inntekter
Tilskudd og gaver, Fond 4H Sponsor
Tilskudd og gaver, Solidaritetsfond/Gambia

Note

2019

2018

200 303

190 985

200 303

190 985

11 242
272 958
180
284 380

10 694
250 657
120
261 471

-84 077

-70 486

16 061
12 856
28 917

15 278
13 789
29 067

-55 160

-41 419

2019

2018

Omløpsmidler
Fordring Gambia - Gjerdelån
Forskudd 4H Gambia, 1. halvår 2018
Mellomregnskap med 4H Norge, kto. 1020
Fordring på 4H Norge
Sum omløpsmidler

0
0
391 288
2 310 526
2 701 814

0
0
190 985
2 431 382
2 622 367

Sum eiendeler

2 701 814

2 622 367

Sum driftsinntekter
Kostnader
Bevilget, Sponsororg.fond
Bevilget, Solidaritetsfond/Gambia
Andre kostnader Solidaritetsfond/Gambia
Sum driftskostnader

2

Driftsresultat

Renteinntekter, Fond Norske 4H Sponsorer
Renteinntekter, Solidaritetsfondet/Gambia
Resultat av finansposter
Årsresultat
Balanse
Eiendeler

Note

Egenkapital og gjeld
Egenkapital
Egenkapital pr 01.01.
Årets resultat

3
3

2 500 423
-55 160

2 541 843
-41 419

Sum egenkapital 31.12

3

2 445 264

2 500 423

256 550
256 550

121 944
121 944

2 701 814

2 622 367

Kortsiktig gjeld
Mellomregnskap med 4H Norge, kto. 2021
Sum kortsiktig gjeld
Sum egenkapital og gjeld

Note 1 Regnskapsprinsipp, vesentlige regnskapsposter

Årsregnskapet inneholder resultatregnskap, balanseregnskap og noter pr. 31. desember 2019.
Regnskapet som er lagt fram i samsvar med norsk regnskapslov og god regnskapsskikk, er bygd på
grunnleggende regnskapsprinsipper. Klassifisering av eiendeler og gjeld følger definisjonene i
regnskapsloven. Ved bruk av regnskapsprinsipp og presentasjon av transaksjoner og andre tilfeller, er
det lagt vekt på økonomiske realiteter, ikke bare juridisk form. Vilkårlige tap som er sannsynlige og
kvantifiserbare, er kostnadsførte.
Tidspunkt for inntekt- og kostnadsføring - sammenstilling
Inntekt blir som hovedregel resultatført når den er opptjent. Inntektsføringen skjer følgelig normalt i takt
med framdrift for prosjekter i forhold til tilskudd. Utgifter blir sammenstilte med, og kostnadsførte
samtidig med de inntektene de kan knyttes til. Utgifter som ikke kan knyttes direkte til inntektene, blir
kostnadsførte når de påløper.
Fordringer
Krav er oppført til pålydende med fradrag for forventet tap.
Note 2 Kostnader
Det er ikke ikke utbetalt godtgjørelse til styret og det er ikke kostandsført honorar til revisor.
Note 3 Egenkapital

Fond Norske 4H Sponsor
Solidaritetsfond/Gambia
Sum

01.01.
Årets resultat
1 317 443
4 819
1 182 981
-59 979
2 500 423
-55 160

31.12.
1 322 262
1 123 002
2 445 264

Dato: Oslo,
SIGN

Styreleder

Nestleder

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

Ansatterep.
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Til landsmøtet i 4H Norge

Uavhengig revisors beretning
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon
Vi har revidert 4H Norges årsregnskap som viser et overskudd på kr 2 010 131. Årsregnskapet består av
balanse per 31. desember 2019, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til
årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.
Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et
rettvisende bilde av organisasjonens finansielle stilling per 31. desember 2019, og av dens resultater for
regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i
Norge.
Grunnlaget for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de
internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter
i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi
er uavhengige av organisasjonen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske plikter i
samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig
som grunnlag for vår konklusjon.
Øvrig informasjon
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon omfatter informasjon i årsrapporten bortsett fra
årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen.
Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige
informasjonen.
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å
vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap
vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig
feilinformasjon.
Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å
rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.
Styrets og generalsekretærs ansvar for årsregnskapet
Styret og generalsekretær (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og
forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll den finner nødvendig for å kunne
utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller
utilsiktede feil.
Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til organisasjonens evne til fortsatt drift og
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for
årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som
inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en
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revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke
vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede
feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan
forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.
Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver
vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:
•

identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes
misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike
risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår
konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er
høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære
samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.

•

opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme
revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en
mening om effektiviteten av organisasjonens interne kontroll.

•

evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene
og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.

•

konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved
avleggelsen av årsregnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger
vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om
organisasjonens evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig
usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på
tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige,
at vi modifiserer vår konklusjon om årsregnskapet og årsberetningen. Våre konklusjoner er basert på
revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold
kan imidlertid medføre at organisasjonen ikke fortsetter driften.

•

evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert
tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og
hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid
revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i
løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

Uttalelse om andre lovmessige krav
Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 Attestasjonsoppdrag som
ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon, mener vi at ledelsen har
oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av organisasjonens
regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Elverum, 20, mai 2020
KPMG AS

Stein Erik Lund
Statsautorisert revisor
(elektronisk signert)
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Til styret i 4H Norge

Uavhengig revisors beretning til prosjektregnskap
Konklusjon
Vi har revidert regnskapet for Fond Norske 4H Sponsorer og Solidaritetsfond/Gambia, som ble
avsluttet 31. desember 2019. Regnskapet består av oppstilling over kostnader, balanse pr 31.
desember 2019 og note 1 som beskriver grunnlaget for utgiftsoppstillingen. Regnskapet er utarbeidet
av ledelsen ved bruk av prinsippene beskrevet i note 1.
Etter vår mening er regnskapet for Fond Norske 4H Sponsorer og Solidaritetsfond/Gambia, som ble
avsluttet 31. desember 2019, i det alt vesentlige utarbeidet i samsvar med prinsippene beskrevet i
note 1.
Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de
internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og
plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i «Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av
prosjektregnskapet». Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt
våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet
revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.
Presisering - Grunnlag for regnskapsavleggelse og begrenset distribusjon
Vi gjør oppmerksom på note 1 til regnskapet, som beskriver grunnlaget for regnskapsavleggelsen.
Regnskapet er utarbeidet for å gi informasjon til styret i 4H Norge. Regnskapet er derfor ikke
nødvendigvis egnet for andre formål. Vår uttalelse er kun beregnet på ledelsen i Fond Norske 4H
Sponsorer og Solidaritetsfond/Gambia og styret i 4H Norge og skal ikke distribueres til andre parter.
Ledelsens ansvar for regnskapet
Ledelsen er ansvarlig for utarbeidelsen av regnskapet, og for slik intern kontroll som ledelsen finner
nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et regnskap som ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.
Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av regnskapet
Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at regnskapet som helhet ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet,
men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge,
herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan
oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom
den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som
brukerne foretar basert på regnskapet.
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Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene,
utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:
•

identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapet, enten det skyldes
misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere
slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag
for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir
avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan
innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring
av intern kontroll.

•

opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å
utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi
uttrykk for en mening om effektiviteten av Selskapets interne kontroll.

•

evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om
regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.

•

konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved
avleggelsen av regnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger
vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om
selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig
usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på
tilleggsopplysningene i regnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er
tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis
innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan
imidlertid medføre at selskapet ikke fortsetter driften.

Vi kommuniserer med ledelsen blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid
revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har
avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne
kontrollen.

Elverum, 20. mai 2020
KPMG AS

Stein Erik Lund
Statsautorisert revisor
(elektronisk signert)
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Generaldebatt

Foto: 4H Sogn og Fjordane

Sak 4

4H-ere på superhelg i Sogn og Fjordane.
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Sak nr: 04/20
Generaldebatt

Generaldebatten er ein arena for å ta opp saker som opptek deg i 4H, uttrykkje meininga di
om 4H-relaterte saker. Har du ris eller ros, eller bare vil fortelja om noko bra frå fylket eller
klubben din? Tenk over på førehand om du har nokre tankar eller meiningar som du vil dele
med dei andre. Ordførar leiar debatten etter ei talarliste.
Til denne saka finn du og nokre notatark du kan bruke til å skrive innlegg.
Styrets framlegg til vedtak i landsmøte: Sentralstyret tek med seg innspel, forslag, tankar
og meiningar som kjem fram i generaldebatten inn i det vidare arbeidet.
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Foto: Håkon Rønvik

Sak 5

Endringer i vedtekter
for 4H Norge

Nordisk 4H-leir på Bornholm i Danmark
i fjor, ble sommerens høydepunkt for
mange 4H-ere.
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________________________________________
Sak nr:

05/20

Endringer i vedtekter for 4H Norge
_______________________________________
§ 1. Organisasjon, punkt 1
Forslagstiller Sentralstyret
Begrunnelse
for forslaget

Forslag 5.1
Endring av eksisterende tekst
Kontaktinfo Randi.versto.kaasa@4h.no

Etter regionsreformen og sammenslåingen av flere fylker må vi nå
presisere tydelig når det er snakk om 4H-fylker og statens offisielle fylker
siden flere fylkeslag ikke følger de nye fylkesgrensene.
Denne begrunnelsen går igjen i flere endringsforslag.

Forslag

1. 4H Norges organisasjon er bygd opp av 4H-klubbene, 4H-fylkene 4H i
fylke (benevnt 4H «fylkesnavn»), sentralleddet 4H Norge, Norske 4Halumner og 4H-gård Norge.

§ 5. Landsmøte, underpunkt 2.a
Forslagstiller Sentralstyret
Begrunnelse
for forslaget

Forslag 5.2
Endring av eksisterende tekst
Kontaktinfo Randi.versto.kaasa@4h.no

På landsmøtet 2018 på Sola ble det vedtatt flere endringer i vedtektene.
Under diskusjonen kom det frem fra flere delegater at de synes det var på
tide å se på delegatmodellen vi i dag bruker til å sette sammen
landsmøtet.
I korte hovedtrekk er forskjellen på dagens og foreslått ny modell at det er
antall medlemmer som skal bestemme delegater og ikke antall klubber.
Dagens modell baserer seg på å sende delegater etter antall klubber. For
hver 25. klubb øker delegatantall med 1. Fylkesstyreleder telles utenom
disse og det er dermed fra to til seks delegater fra hvert fylke.
Ny modell baserer seg på at antall tellende medlemmer skal bestemme
hvor mange delegater en sender til landsmøtet.
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4H er en medlemsstyrt organisasjon. Det er antall tellende medlemmer vi
blir målt på da vi får støtte i diverse ordninger, når vår påvirkning skal
bestemmes. Med ny delegatmodell kan vi sikre at makten faktisk ligger
hos medlemmene, at flertallet av medlemmer bestemmer.
Sentralstyret kommer til å foreslå tilsvarende endring av normalvedtektene
for 4H fylkene. Disse vedtas av landsstyret.
Forslag

2. Landsmøtet i 4H Norge er sammensatt av:
a. Representanter valgt av fylkesårsmøtene blant medlemmene i de
lokale 4H-klubbene og kløvermedlemmene.
• Fylker med 1- 400 tellende medlemmer 1-24 klubber har én (1)
representant.
• Fylker med 401-700 tellende medlemmer 25-49 klubber har to
(2) representanter.
• Fylker med 701-1000 tellende medlemmer 50-74 klubber har
tre (3) representanter.
• Fylker med 1001-1500 tellende medlemmer 75-99 klubber har
fire (4) representanter.
• Fylker med 1501 100 eller flere tellende medlemmer klubber
har fem (5) representanter.
Med tellende medlem menes støttegivende medlemmer under 26
år. Antallet representanter bestemmes ut fra medlemstallet
klubbtallet slik de foreligger per 01.01. i landsmøteåret.
Arrangementsmedlemmene utgjør i denne sammenhengen én (1)
klubb.

Forslag 5.3
§ 5. Landsmøte, underpunkt 10.j, andre
Endring av eksisterende tekst
kulepunkt
Forslagstiller Sentralstyret
Kontaktinfo Randi.versto.kaasa@4h.no
Begrunnelse
for forslaget

Rette opp antallet som skal velges inn i sentralstyret. Et punkt som ble
glemt ut da vi innførte ny demokratisk styringsmodell i 2018.

Forslag
•

Sentralstyret bestående av seks (6) fem (5) medlemmer med tre (3)
varamedlemmer i rekkefølge. Sentralstyrets leder skal velges av
landsmøtet. Ledervalget skjer før valget av de andre
styremedlemmene

§ 7. Landsstyret, 1
Forslagstiller Sentralstyret

Forslag 5.4
Nytt punkt e.
Kontaktinfo Randi.versto.kaasa@4h.no
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Begrunnelse
for forslaget

For å få en bredere forankring og inkludering av ansattgruppen i
landsstyret innstiller sentralstyret på å opprette en plass for ansatte i
landsstyret utover ansattrepresentanten i sentralstyret. Da blir det en
likebehandling av 4H-gård Norge og N4HA som har observatørplass i
sentralstyret i tillegg til hver sin plass i landsstyret.
4H-gård Norge og N4HA har observatør i sentralstyret og en representant
i landsstyret. Fra ansattgruppen er det ett medlem i sentralstyret, men
ingen frittstående medlem i landsstyret.
Sentralstyret ser at ansatte har behov for å være representert med et
frittstående medlem i landsstyret i tillegg til representanten i sentralstyret.

Forslag

1. 4H Norges landsstyre består av:
a. Sentralstyret
b. Alle fylkesstyreledere
c. Én (1) representant fra Norske 4H-alumner
d. Én (1) representant fra 4H-gård Norge
e. Én (1) representant for de ansatte

Forslag 5.5
Nytt punkt 2.

§ 7. Landsstyret
Forslagstiller Sentralstyret
Begrunnelse
for forslaget

Kontaktinfo Randi.versto.kaasa@4h.no

Det bør presiseres hvordan vara for fylkesleder til landsstyret skal velges.
De resterende punktene i paragrafen endres løpende som konsekvens av
nytt punkt 2.

Forslag

2. Ved fylkesstyreleders fravær kan fylkesstyret velge en vara blant de
faste styremedlemmene.

§ 8. 4H-fylkesårsmøte
Forslagstiller Sentralstyret
Begrunnelse
for forslaget

Forslag 5.6
Nytt punkt 2.
Kontaktinfo Randi.versto.kaasa@4h.no

Samme begrunnelse som i forslag 5.1.
4H bør ha en definisjon på hva et 4H-fylke skal omfatte, og ønsker ikke å
legge opp til at man kan gå utover de gamle offisielle fylkene, da det blir
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uoversiktlig i vårt medlemsregister og rapporteringssystem til
tilskuddsmyndigheter.
De resterende punktene i paragrafen endres løpende som konsekvens av
nytt punkt 2.
Forslag

2. Fylkesårsmøtet definerer 4H-fylkets geografiske omfang. 4H-klubber
kan kun være medlem i et 4H-fylke i sitt eget geografiske fylke.

§ 8. 4H-fylkesårsmøte
Forslagstiller Sentralstyret
Begrunnelse
for forslaget

Forslag 5.7
Slette punkt 3 d)
Kontaktinfo Randi.versto.kaasa@4h.no

Dette punktet skulle vært fjernet i gjennomgangen på landsmøtet i 2018.
Landbruksdepartementet ønsker ikke lenger å være representert i våre
styrende organer og vi har derfor tatt dette bort fra våre vedtekter. Men
åpner opp for at landbruksavdelingen eller andre samarbeidsmiljøer rundt
4H sine fylker kan få en plass. Dette definerer fylket selv.
De resterende underpunktene i § 8 pkt. 3 endres løpende som
konsekvens av slettingen av punkt d).

Forslag

To (2) representanter oppnevnt av landbruksavdelingen i fylket

§ 9 4H-fylkesstyre, underpunkt 5
Forslagstiller Sentralstyret
Begrunnelse
for forslaget

Forslag

Forslag 5.8
Endring av eksisterende tekst
Kontaktinfo Randi.versto.kaasa@4h.no

Samme begrunnelse som i forslag 5.1. Etter regionsreformen og
sammenslåingen av flere fylker må vi nå presisere tydelig når det er snakk
om 4H-fylker og statens offisielle fylker siden flere fylkeslag ikke følger de
nye fylkesgrensene.
1. Fylkesstyret skal bl.a.:
a. Være styringsorgan for 4H-arbeidet i 4H-fylket i samsvar med
4H Norges vedtekter og vedtak fattet av landsmøtet i 4H Norge
og fylkesårsmøtet.
b. Ha ansvar i organisatoriske og økonomiske saker for 4H i 4Hfylket.
c. Legge hovedvekt på behandling av prinsipielt viktige saker av
betydning for 4H-arbeidets utvikling og utnytting av organisasjonens ressurser. i fylket.
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§ 10. 4H-klubbene
Forslagstiller Sentralstyret

Forslag 5.9
Nytt punkt 3.
Kontaktinfo Randi.versto.kaasa@4h.no

Begrunnelse
for forslaget

Samme begrunnelse som i forslag 5.1. Etter regionsreformen og
sammenslåingen av flere fylker må vi nå presisere tydelig når det er snakk
om 4H-fylker og statens offisielle fylker siden flere fylkeslag ikke følger de
nye fylkesgrensene.

Forslag

3. 4H-klubbene skal være organisert i et 4H-fylke.
De resterende punktene i paragrafen endres løpende som konsekvens av
nytt punkt 3.
Forslag 5.10
Nytt punkt

Ny § 14.
Forslagstiller Sentralstyret
Begrunnelse
for forslaget

Kontaktinfo Randi.versto.kaasa@4h.no

I 4H er vi så heldige at mange ansatte har et frivillig engasjement for
organisasjonen. Dette verdsettes høyt og gir 4H en bred kompetanse i
sekretariatet og blant frivilligapparatet. Men det ligger også mye makt i
både et fylkes- eller nasjonalt verv og i det å være ansatt i en stilling.
Styret ønsker en mekanisme som gjør at en ikke kan gå rett fra å være
ansatt med ansvar for økonomi, prosjekter og diverse sensitiv informasjon
til å skulle f.eks. være fylkesleder med ansvaret for å kontrollere økonomi
og rutiner.
Vi kan ikke ha tilfeller der den samme personen skal gå fra å være
ansvarlig ansatt for et område til å gå over i å kontrollere det arbeidet den
selv har gjort. Det kan i ytterste konsekvens åpne opp for å skjule
underslag og glatte over brudd på rutiner og retningslinjer.
Styret ønsker derfor å legge inn en «karanteneperiode» som gjør at den
samme personen ikke skal kontrollere sitt eget arbeid, men at det går
minst ett regnskapsår imellom.
Mer informasjon om hvem dette gjelder for av ansatte, og hvordan reglene
skal følges i praksis defineres nærmere i 4H Norge sin personalhåndbok.

Forslag
§ 14. Sekretariatet i 4H Norge
Etter avsluttet arbeidsforhold med 4H Norge må det gå minst 18 måneder
før man er valgbar til verv i fylkesstyret eller på nasjonalt plan. Dette
gjelder ikke ved arrangementer, eller ansatte med mindre og/eller
kortvarig engasjement.
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Eksisterende paragrafer 14 - 16 forskyves og blir henholdsvis paragrafer
15 - 17.
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Strategi og mål for 4H

Foto: Beate Patay

Sak 6

Carina Lund og John Magne Gjønnes
besøkte «Wenches kjøkken» på God morgen Norge, TV2. Som matambassadører
har de holdt matverksted i sine 4H-klubber i Trøndelag.
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_____________________________________________
Sak nr:

06/20

Strategi og mål for 4H Norge
_____________________________________________
I 2018 vedtok landsmøtet en strategi gjeldende til 2024, med tilhørende handlingsplan for
2018 – 2020. Store deler av handlingsplanen for 2018 til 2020 er gjennomført. Det er nå
behov for en tydeliggjøring og diskusjon rundt hva som skal ligge under de tre S’ene de
neste to årene.
For å forberede et forslag til landsmøtet, ble det satt ned en arbeidsgruppe bestående av:
Siri Myhre, styreleder og leder for arbeidsgruppa
Torgeir Bell, nestleder
Martin Holmen, sentralstyremedlem
Gustav Gunnerud, 4H Akershus og Oslo og tidligere sentralstyrerepresentant
Arbeidsgruppa har utarbeidet et forslag til ny handlingsplan som skal gi en retning for
prioriteringene fremover for å bygge en stor, synlig og smart organisasjon for fremtiden.
I tillegg til handlingsplanen, vil sentralstyret utarbeide et forventningsbrev til sekretariatet for
de neste to årene.

Sentralstyret sitt forslag til vedtak i landsmøtet: Landsmøtet godkjenner forslaget til
handlingsplan for 2020 til 2022.
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1

STRATEGI FOR 4H NORGE 2018 - 2024

2

FORMÅLSPARAGRAFEN

3
4

4H skal utvikle ein aktiv og samfunnsengasjert ungdom med ansvarskjensle og respekt for natur
og menneske.

5

4H-LOVNAD

6
7

Vi lovar å arbeide mot det mål å verte ein ungdom med klårt hovud, varmt hjarte, flinke hender
og god helse.

8

ORGANISASJONSBILDE VÅR 2018

9
10
11
12
13
14
15
16

I ei omfattande kartlegging av behov har det komme klart fram at medlemene ønskjer aktivitetar
som er i tråd med formålsparagrafen, er nyskapande og attraktive. Vidare vil medlemene at vi
skal ha tilbod om kurs, leir og volleyball. 4H skal vere ein stad for venskap. 4H skal sørgje for at
alle medlemmer i organisasjonen får god opplæring og blir ivaretekne i eit trygt, samlande og
sosialt fellesskap.

17

MÅL:

18

4H skal frå 2018 til 2024 bli større – smartare – synlegare

4H har behov for ein samlande strategi med aktivitetar som viser veg til måla dei neste seks
åra.

19
20

4H skal bli større med fleire medlemer og større deltaking på arrangement i heile
landet

21
22

4H skal jobbe smartare digitalt og utvikle rutinar og malar som gjer det enklare å
vere medlem, tillitsvald og tilsett i 4H

23

4H skal vere synlegare i mediebildet
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Sekretariat

Mogeleggjere samarbeid om
digitale prosjekt for medlemar og
klubbar i heile landet

Sentralstyret

*** Punkta under “synlegare” må samkøyrast med kommunikasjonsplanen.

Nasjonale events

Gjennomføre
kommunikasjonsplan

Landsstyret

Sentralstyret

Gjennomføre fylkesstyredialogar i
alle 4H-fylke for å skape tett
samarbeid

Sentralstyret

Fleire klubbrådgivarar i 4H tiltak

Sentralstyret

Sentralstyret

Fleire klubbrådgivarar i 4H innsiktsarbeid

Vise 4H sitt engasjement i
aktuelle saker gjennom
medlemsstyrte nasjonale- og
internasjonale grupper

Sentralstyret

Gjere 4H attraktivt for 14-åringen
- tiltak

Sekretariat

Sentralstyret

Gjere 4H attraktivt for 14-åringen
- innsiktsarbeid

Utvikle system for opplæring i
valkomitearbeid i 4H

Fylkesstyret

Ansvar for initiativ

Gjennomføre vervestrategi medlemer

Tiltak

Synlegare***

Smartare

Større

Mål

4H Norge - Handlingsplan 2020-2022

Sekretariatet

Sekretariat
Sentralstyret
Fylkesstyra

Sekretariat

Sentralstyret
Fylkesstyra

Sentralstyret
Landsstyret
Sekretariat

Sekretariat
Fylkesstyra

Sekretariat

Sekretariat

Sekretariat

Sekretariat

Klubbane

Medverkande

Sporadisk frå november 2020

Kontinuerleg frå april 2019

Innan utgangen av 2021

Innan 2022

Kontinuerleg frå januar 2021

Innan utgangen av 2020

2021

Innan utgangen av mars 2021

2021

Innan utgangen av mars 2021

Kontinuerleg gjennom perioden

Tidsperspektiv

Medlemskontingent for
2021 - 2022

Foto: 4H Rogaland/Landsleir 2018, PR/info-komite

Sak 7

«Frå slakt til middag» var en av aktivitetene
på landsleiren i Rogaland. Deltakerne fikk
være med på slakting, og de lærte om
avliving, partering og dyrene sin anatomi.
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_____________________________________________
Sak nr:

07/20

Medlemskontingent for 2021 og 2022
_____________________________________________
Bakgrunn:
Bidraget til driften fra medlemskontingenten er helt avgjørende for å opprettholde et godt
tilbud til medlemmene, samtidig som det er viktig at 4H som organisasjon skaffer en
vesentlig del av inntektene sine selv. Sentralstyret ønsker å holde kontingenten så lav som
mulig, slik at alle som ønsker skal ha mulighet til å være med i 4H. Sentralstyret foreslår å
holde kontingentsatser og -fordeling på samme nivå og måte som i dag, med følgende
unntak:
Klubbkontingenten reduseres fra kroner 2000,- til kroner 1500,- og fordeles med 50 %
til 4H-fylket og 50 % til 4H sentralt.
- Kontingenten for kløvermedlemskap fordeles med 50 % til 4H-fylket og 50 % til 4H
sentralt, slik at det fordeles på samme måte som de fleste andre personlige
medlemskap.
- Kontingenten for støttemedlemskap fordeles med 100 % til klubben, dersom klubben
har mer enn ett støttemedlem. Dersom klubben kun har ett støttemedlem beholdes
kontingenten av 4H sentralt for å spare administrasjonen for arbeid som gir lite
gevinst.
På grunn av innføring av digitale 4H-prosjekter i 2020, faller 4H Norges inntekter knyttet til
salg av prosjekthefter bort. I motsetning til prosjektheftene er den digitale løsningen gratis.
For å kompensere for inntektstapet vedtok landsmøtet 2018 å øke klubbkontingenten til
kroner 700,- i 2019 og 2000,- i 2020. Sentralstyret ønsker å ha en så lav kontingent for
klubber som mulig, og mener at erfaringen som er gjort i 2019 og 2020 gjør at kontingenten
kan senkes til 1500,- fra og med 2021.
-

Sentralstyret sitt forslag til vedtak:
1. Kontingenter:
A. Kontingent for personlige medlemmer:
Kategorier
Kontingent
2021-2022
Hovedmedlemmer
600
Søskenmedlemmer
300
Alumner
300
Støttemedlemmer
500
Arrangementsmedlemmer
100
Kløvermedlemmer
100
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B. Kontingent for medlemmer av 4H-gård Norge:
Kontingent
Kategorier
2021-2022
4H-gård
kr 2100
4H-seter
kr 1100
Støttemedlem 4H-gård Norge
kr 500

C. Kontingent for medlemsorganisasjoner:
Kategorier
Medlemsorganisasjon

Kontingent
2021-2022
kr 2000

D. Kontingent for 4H-klubber:
Kategorier
Klubbkontingent

Kontingent
2021-2022
Kr 1500

2. Fordeling av medlemskontingenten
A. Kontingent for personlige medlemmer
Kontingenten blir fordelt med 50 % til 4H-fylket og 50 % til 4H sentralt for kategoriene
hovedmedlem, søskenmedlem, kløvermedlem, og arrangementsmedlem.
For kategorien alumnmedlem blir kontingenten fordelt med 40% til lokale alumnklubber,
30% til Norske 4H-alumner og 30% til 4H sentralt.
For kategorien støttemedlem går 100 % av kontingenten for mer enn ett medlem til
klubben.
B. Kontingent for medlemmer av 4H-gård Norge:
Kontingent for 4H-gårder, 4H-setre og støttemedlemmer blir fordelt med 50 % til 4H
Norge og 50% til 4H-gård Norge.
C. Kontingent for medlemsorganisasjoner:
Kontingenten for medlemsorganisasjoner går til 4H sentralt.
D. Kontingent for 4H-klubber:
Klubbkontingenten fordeles 50 % til fylket og 50 % til 4H sentralt.
Sentralstyret si innstilling: Sentralstyret sitt forslag til medlemskontingent for 2021-2022
blir vedtatt.
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Rammebudsjett for
2021 og 2022

Foto: Jorfrid Valen

Sak 8

Mye moro da Sisu 4H i Hordaland hadde
utemøte med bading og kanopadling.
Dagen ble avsluttet med nachos på bål.
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Sak nr:

08/20

Rammebudsjett for 2021 og 2022
_____________________________________________
Forslag til rammebudsjett for 4H Norge perioden 2020 og 2022.
Regnskap 2019 Revidert 2020 Budsjett 2021

Budsjett 2022

INNTEKTER
Offentlige tilskudd
Fond/private tilskudd
Kontigenter
Deltakeravgifter/andre inntekter
Loddsalg
Varesalg
Sum Driftsinntekter

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

KOSTNADER
Varekostnader
Personalkostnader
Reiser og møter

kr 2 245 539 kr 1 290 500 kr
800 000 kr
800 000
kr 11 163 948 kr 11 853 200 kr 11 514 441 kr 11 641 870
kr 2 635 640 kr 2 125 339 kr 2 838 539 kr 2 488 539

Avgitte tilskudd

kr

Andre driftskostnader
Sum Driftskostnader

kr 7 400 100 kr 7 058 190 kr 6 600 000 kr 6 565 000
kr 31 102 377 kr 31 176 679 kr 30 293 045 kr 28 555 474

Driftsresultat
Netto finasielle poster
Årsresultat

kr -1 483 362 kr
kr
-526 770 kr
kr -2 010 131 kr

-13 962 455
-4 698 968
-5 803 114
-1 899 953
-3 338 380
-2 882 869
-32 585 739

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

7 657 150 kr

-12 590 000
-4 054 308
-6 592 600
-1 117 448
-2 800 000
-1 500 000
-28 654 355

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

8 849 450 kr

2 522 324 kr
-97 000 kr
2 425 324 kr

-12 260 000
-3 838 207
-6 402 700
-1 912 448
-3 200 000
-1 200 000
-28 813 354

8 540 065 kr

1 479 691 kr
-150 000 kr
1 329 691 kr

-12 160 000
-3 838 207
-6 442 600
-1 462 448
-3 200 000
-1 300 000
-28 403 254

7 060 065

152 220
-200 000
-47 780

Forklaring til postane:
1.

Årsresultat: 4H Norge har dei siste åra gått med overskot. I 2020 vil
koronapandemien ha konsekvensar for 4H Norges økonomi, og vi vil få effekten
av å digitalisere prosjekthefta. Korleis dette vil påverke 4H Norges økonomi på
lang sikt er pr nå vanskeleg å stadfesta. Vi søkjer å gå i tilsvarande underskot i
2020 som overskot i 2019.
Sentralstyret meiner det er viktig å fullføre dei utviklingsprosjekta som er sette i
gang for å kunne jobbe smartare og bli meir synlege for å bli større. Det er derfor
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ønskeleg å bruke av oppspart eigenkapital for å nå desse måla, for så å jobbe seg
mot eit null-budsjett.
2. Inntekter
a. Offentlege tilskot: Vi budsjetterer med at offentlege tilskot held seg på årets
nivå. Posten inkluderer mellom anna stønad frå Barne- og
familiedepartementet og Landbruks- og matdepartementet.
b. Fond/private tilskot/annonser: Stønaden frå Norsk Landbrukssamvirke,
Gjensidige og Landkreditt har vi lagt på same nivå som i år.
c. Kontingentar: Vi har budsjettert med at betalande medlemmar i 2021 aukar
til det medlemstalet vi hadde i 2019. I 2022 budsjetterer vi med vidare vekst
på 100 medlemmar. Vi har budsjettert med en liten nedgang i klubbar for 2021
og at dette vil halda seg stabilt i 2022.
Forslag til endring og fordeling av kontingentsatsar ligg inne i budsjettet, ref.
landsmøtesak 7 Medlemskontingent for 2021 og 2022.
d. Deltakaravgifter/andre inntekter: Dei tre største postane her er
annonseinntekter, eigenandel ved kurs o.a. og momskompensasjon. Det er
utreise til USA og Gambia i 2021, og det påverkar deltakarinntektene.
e. Loddsal: Vi har budsjettert med tilsvarande loddsal som tidigare år.
f.

Varesal: Her er det budsjettert med ein nedgang grunna bortfall av inntekter
frå sal av prosjekthefta frå 2020.

3. Kostnader
a. Varekostnader: Ikkje budsjettert med trykk av hefte i 2021 og 2022.
b. Personalkostnader: Same talet på tilsette som i dag, lagt inn moglegheit for
innleige av vikarar og lønnsjustering.
c. Reiser og møte: 4H Norge skal ha stor reise- og møteverksemd, det er lagt
inn årleg inspirasjonssamling for tillitsvalde og ny styringsmodell ligg inne. Det
er lagt inn landsmøte i 2022, to fysiske samlingar for alle medarbeidarane i 4H
Norge kvart år, samt reiser til USA og Gambia i 2021.
d. Avgjevne tilskot: Posten gjeld i hovudsak overføringar til fylka og klubbane
for deira del av medlemskontingenten, overskot frå lotteri og stønad frå Norsk
landbrukssamvirke.
e. Andre driftskostnader: Posten gjeld i hovudsak informasjon, drift, utvikling
og internasjonalt arbeid. Det er ikkje budsjettert med avskriving. Justert for
prisauke.
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Sentralstyret sitt framlegg til vedtak i landsmøtet: Landsmøtet i 4H Norge vedter
sentralstyret sitt framlegg til rammebudsjett for 4H Norge for 2021 og 2022.
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Foto: Silje Beate Fossbråten

Sak 9

Fråsegner frå
Landsmøtet 2020

I 4H kan du bli friluftslivinstruktør - og
lære andre 4H-ere mer om det å være ute i
naturen. Ut på tur, aldri sur!
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Sak nr:

9/20

Fråsegner frå Landsmøtet 2020
_____________________________________________
Ei fråsegn frå landsmøtet er ein måte å skapa ny politikk for 4H på, eller ein måte å ta opp
tema som vi bør meine noko om, men som ikkje passar inn i dei strategiske dokumenta våre.
Fråsegnene landsmøtet vedtek seier kva 4H meiner om ulike tema. Dei kan gjerne ta opp
aktuelle tema og brukast for å synleggjere 4H i media, anten slik som dei er eller som
grunnlag for kronikkar og lesarbrev. Fråsegnene kan vise kva for sakar 4H vil prioritera og
dei kan vere viktige styringsdokument for sentralstyret og andre som skal uttala seg på
vegner av 4H. Dei kan også seie noko om kva 4H ikkje meiner eller ikkje bør uttala seg om.
Sentralstyret legg fram to fråsegner til landsmøtet. Forslag til fråsegn frå sentralstyret vert
ettersendt. Det er også høve for landsmøtedelegatene å legge frem forslag til fråsegn på
møtet. Fråsegnene vert handsama i plenum.

Sentralstyret sitt framlegg til vedtak i landsmøtet: Dei framlagte fråsegna blir vedtekne.
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Innkomne saker

Foto: Beate Patay

Sak 10

4H er venner du enda ikke kjenner. På
kurs, leir og aktiviteter blir du kjent med
andre 4H-ere enn de du kjenner fra før.
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_____________________________________________
Sak nr:

10.1/20

Innkomne saker: Redusert kontingentsats for
støttemedlemmer
____________________________________________
Forslagsstiller: Fylkesstyret 4H Nordland
Kontaktperson: gretenytroen@gmail.com
En lavere kontingentsats for støttemedlemmer vil kunne bidra til et høyere medlemstall i 4H
Norge. Verving av foreldre og andre familiemedlemmer, venner og kjente vil bli lettere med
en lavere kontingentsats. Det virker urimelig at støttemedlemmer skal betale mer for sitt
medlemsskap enn ungdommer som er aktivt med i organisasjonen. Familier med barn som
er aktive medlemmer vil være positive til organisasjonen, men har ikke nødvendigvis
økonomi til å betale medlemsskap for flere enn aktive medlemmer når kontingenten er
såpass dyr som den er i 2020. Det vil bli lettere å verve flere medlemmer i familiene med en
lavere sats.
4H Nordland foreslår å sette kontingentsats for støttemedlemskap lavere enn den for
alumner i budsjettet som skal legges fram for landsmøtet i 2020. Forutsatt at satsene som
gjelder før landsmøtet ikke endres for andre medlemskategorier foreslår vi at satsen for
støttemedlemmer halveres fra kr 500,- per år til kr 250,-. Hvis satsene ellers endres bør
satsen for støttemedlemsskap ligge 50,- lavere enn den for alumnmedlemsskap.

Vedtak:
•
•

Kontingentsats for støttemedlemskap settes til 250,- kr året.
Dersom generelle satser endres, settes støttemedlemskap 50,-kr lavere enn
alummedlemsskap.

Sentralstyrets innstilling: Landsmøte avviser forslaget. Sentralstyret ønsker å beholde
satsen på 500 da lavere summer ikke vil gi en reell støtte, men foreslår at hele summen for
mer enn ett støttemedlem går til klubben, slik det er foreslått i sak 7. Medlemskontingent.
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_____________________________________________
Sak nr:

10.2/20

Innkomne saker: Ny medlemskategori: 4Hgårdsmedlem
____________________________________________
Forslagsstiller: Styret i 4H-Gård Norge
Kontaktperson: olemkruse@gmail.com
Styret i 4H-gård Norge ønsker en ny medlemskategori som er bedre tilpasset barn og
ungdom som er tilknyttet 4H-gårdene, enn det dagens medlemskategorier er.

Hvorfor en ny medlemskategori?
Per mars 2020 er det 48 4H-gårder og 2 4H-setrer. Noen av disse har en tilknyttet 4H-klubb
og dagens medlemskategorier passer bra. For 4H-gårder/setrer uten tilknyttet 4H-klubb er
det vanskelig å få barn og ungdom tilknyttet gårdene til å bli med i 4H, fordi de eksisterende
medlemskategoriene ikke passer for dem. Personer knyttet til 4H-gårdene kan være tilknyttet
gjennom stallklubber, venneforeninger, gårdsfamilier, ungdommer som jobber mer eller
mindre fast, voksne som er med i arrangementskomiteer og barn som har gården som arena
for småjobber og fritid uten å være knyttet formelt til gården med mer. Barn under 10 år kan
være kløvermedlemmer. Denne medlemskategorien passer godt for barn ved noen 4Hgårder, men ikke for alle. For barn og ungdom fra 10 år og oppover er alternativene å bli
ordinært hoved-/søskenmedlem eller arrangementsmedlem, og ingen av disse
medlemskategoriene passer godt for ungdommene som er knyttet til gårdene.
Ordinært medlemskap passer ikke da disse barna/ungdommene ikke ønsker å være
ordinære medlemmer (med prosjekter, oppmøtekrav mm.), eller det ikke eksisterer en 4Hklubb i nærheten som det passer å knytte barna/ungdommene til. Mange av gårdene jobber
dessuten med utsatte barn og unge som ikke passer inn i det ordinære medlemskapet. Det
er et uttalt ønske at flest mulig av 4H-gårdene/setrene skal ha eller knytte til seg en 4H klubb,
men dette viser seg ikke alltid så lett å få til i praksis.
Arrangementsmedlemskap er for barn og unge som kun ønsker å delta på ett 4Harrangement uten å være ordinært hoved-/søskenmedlem. Barn og ungdommer tilknyttet 4Hgårdene er jevnlig i aktivitet på gårdene og passer derfor ikke inn i kategorien
arrangementsmedlem.

Hva skal et 4H-gårdsmedlemskap være?
Et 4H-gårdsmedlemskap skal være et enkelt medlemskap som gjør at vi får barn og unge
som er knyttet til 4H-gårdene/4H-setrene til å bli medlemmer.
Et 4H-gårdsmedlem skal:
•

være tilknyttet en 4H-gård eller en 4H-seter
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•

være i alderen 4 - 26 år

•

ha mulighet til å melde seg på lokale-, fylkes- nasjonale- og internasjonale
arrangementer

•

ha medlemsbladet Aktivitet

Et 4H-gårdsmedlem skal ikke:
•

ha prosjekt

•

delta på ordinære aktiviteter i en 4H-klubb

Kontingent
For at flest mulig barn og ungdommer skal være interessert i å bli 4H-gårdsmedlemmer bør
det være en relativt lav kontingent for denne medlemskategorien. Vi foreslår at kontingent for
4H-gårdsmedlem skal være kr 100,- (Samme pris som for kløver- og
arrangementsmedlemskap).

Testmedlemskap
Ved en godkjenning av 4H-gårdsmedlem som ny medlemskategori vil dette innføres som et
testmedlemskap etter Vedtekter for 4H Norge §4.2 fram mot neste ordinære Landsmøte.
Dersom det etter denne perioden er ønskelig å ha 4H-gårdsmedlem som fast
medlemskategori innføres dette ved vedtektsendringer på et Landsmøte.

Vedtak:
•

4H-gårdsmedlem innføres som testmedlemskap etter Vedtekter for 4H Norge §4.2.
Videre legges det til 4H-gårdsmedlem, kr 100,- i sak 7 Medlemskontingent for 2021
og 2022.

Sentralstyrets innstilling: Landsmøte avviser forsalget. Sentralstyret vil påpeke at 4Hgård Norge gjør en fantastisk innsats med å samle barn og unge til lærerike
gårdopplevelser. Sentralstyret har diskutert positive og negative konsekvenser av å innføre
et nytt 4H-gårdsmedlemskap. Organisasjonens kompleksitet har blitt tatt opp, samt
risikoen for at et nytt medlemskap vil konkurrere med eksisterende medlemskategorier.
Det er også en risiko knyttet til den økonomiske støtten 4H mottar via Frifond-ordningen og
Fordelingsutvalget. Sentralstyret setter stor pris på engasjementet og initiativet fra 4H-gård
Norge. Istedenfor å innføre en ny medlemskategori, ønsker sentralstyret dialog rundt
eksisterende medlemskategorier.
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_____________________________________________
Sak nr:

10.3/20

Innkomne saker: 4H landslotteri
____________________________________________
Forslagsstiller: Årsmøte i 4H Agder
Kontaktperson: Tom.ivar.olsen@ikt-agder.no
Bakgrunn i sak meldt til 4H Agders årsmøte 2020 hvor loddsalget blir oppfattet som en stor
belastning for klubbene med liten inntjening.
For å selge lodd må man være 15år, hvis ikke må en voksen være til stede. Det fører til at enkelte
familier ender opp med å kjøpe alle loddene medlemmet er tildelt for å slippe å følge medlemmet
rundt i nabolaget for å selge lodd. I praksis blir dette nesten en ekstra kontingent.
Granskauen 4H solgte i 2020 lodd for 7460kr og satt igjen med 1085kr til klubbkassen etter at Vipps
gebyr er trukket fra.
Klubben får 3kr per solgte lodd. Klubbene fikk også 3kr loddet den gangen loddene kostet 10kr stk.
Vipps med mange transaksjoner øker også belastningen på kasserer i klubben.
Det er tidkrevende for den voksne personen i klubben som har ansvaret for loddsalget og skal følge
opp at alle medlemmer får solgt loddene sine. Dette anses som dårlig anvendt tid som heller kunne
vært brukt på aktivitet fremfor administrasjon.
Det betyr en reduksjon i inntekter for klubb, fylke og nasjonalt.
Klubbene og fylket får samme sum, for 4H Agders loddsalg i 2019 ble fordelingen cirka slik:
4H klubbene: 30.000kr(3kr loddet/15%)
4H Agder: 30.000kr(3kr loddet/15%)
4H Norge: 140.000kr(14kr loddet/70%)
Totalt overskudd fra lotteriet tilsvarer ca. 2,5 millioner kroner. For hvert solgte lodd i 4H Norges
landslotteri går kr 1,20 til 4H Norge’s solidaritetsfond, og på denne måten overføres hvert år ca kr
200.000 til solidaritetsaktiviteter i andre land i regi av 4H.
Størsteparten av de kr 200.000 går hvert år til 4H’s sentrale solidaritetsprosjekt Gambia 4H, men 4Hklubber og fylkene kan søke sentralstyret om delfinansiering til sine solidaritetsprosjekt.
Denne inntekten må erstattes på annet vis og det foreslås å se på medlemskontingent eller en ny
klubbkontingent. Klubbene i 4H Agder ønsker derfor at 4H slutter med landslotteriet.
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Vedtak:
•

4H Norge sitt landslotteri opphører og inntektstap som må erstattes blir erstattet av økt
medlemskontingent eller en egen klubbkontingent.

Sentralstyrets innstilling: Ettersendes med øvrige saksdokument
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___________________________________________
Sak nr:

10.4/20

Innkomne saker: Krav til bruk av begge målformer i
4H Norge
____________________________________________
Forslagsstiller: Fylkesstyret i 4H Sogn og Fjordane
Kontaktperson: eirik.forde@hotmail.no
I dag er omtrent alle saker som 4H Norge publiserer, og informasjon som 4H Norge sender
ut, skrivne på bokmål. Vi i 4H Sogn og Fjordane meiner at dette viser liten respekt for dei to
jamstilte målformene i norsk, og på ingen måte speglar det språklege mangfaldet mellom
medlemane i organisasjonen vår. Medlemmane våre er nynorskbrukarar og
bokmålsbrukarar, og dette bør vise att i det daglege arbeidet som 4H Norge gjer.
Eit konkret døme på manglande bruk av nynorsk finn ein mellom anna på nettsida 4h.no. Ein
gjennomgang av dei 51 sakene som ligg under fana «Aktuelt» finn ein at 51 av 51 saker,
altså 100%, er skrivne på bokmål. Vi ønskjer samstundes å peike på at ei av desse sakene
er eit intervju med ein nynorskbrukar, der sitat frå han er omsett til bokmål. Dette vitnar i
beste fall om liten vilje til å nytte begge målformer i språket vårt, og er ei missa moglegheit
som 4H Norge burde ha utnytta til å produsere materiale på nynorsk. Vidare er også saka
om prosjektet Leik og lær ein gylden moglegheit til å nytte nynorsk i informasjonsmaterialet.
Det er naturleg for fylkeslaga å velje ei målform som dei nyttar i informasjonsarbeidet og i
publisert materiale. Årsaka til dette er at fylkeslaga dekkjer eit meir uniformt område når det
gjeld bruk av målform. 4H Norge skal representere alle fylkeslaga, og då vil vi påpeike at det
er naturleg at medlemane finn tekstar på begge målformer, også på organisasjonen si
heimeside. Andre store aktørar i samfunnet som t.d. VG opnar no opp i større grad for
publisering av materiale på nynorsk, og 4H har tidlegare produsert både prosjekthefte og
informasjonsmateriell på begge målformer. Vi ønskjer ikkje at organisasjonen vår skal gå
bort frå dette.
Vedtak:
•

Begge målformer (bokmål og nynorsk) skal vere representert ved minst 25% i all
publisert materiale som 4H Norge står bak. Nøkkelinformasjon skal vere publisert på
begge målformer. Dette gjeld særleg vervemateriell og malar.

Sentralstyrets innstilling: Ettersendes med øvrige saksdokument
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_____________________________________________
Sak nr:

10.5/20

Innkomne saker: Oppfølgingsrutiner ved alvorlige
hendelser
____________________________________________
Forslagsstiller: Fylkesstyret i 4H Østfold
Kontaktperson: espen91@hotmail.com
Se for deg at en deltaker du har kjent de siste 5-6 årene forteller deg at hen prøvde å ta sitt
eget liv, eller at vedkommende har blitt utsatt for et seksuelt overgrep i forbindelse med et
4H-arrangement. Du er mest sannsynlig en alumn hen er trygg på, kanskje leder på leir eller
kursinstruktør. Hva gjør du? Du tenker gjerne på det du har lært på kurs. Du vet at du skal
lytte, være en trygg voksenperson, og varsle systemet over deg - men hva gjør du når
systemet over deg ikke takler dette på en tilfredsstillende måte?
Dette har dessverre vært realiteten i 4H. Det finnes flere eksempler der man har varslet om
uheldige situasjoner opp i systemet - slik man har blitt lært opp til på for eksempel
Instruktørkurset eller Voksenlederkurset, som man deltok på i en alder av 15-25 år - men der
systemet over de som varslet har taklet dette på en lite tilfredsstillende måte.
En mulig årsak til dette er at ikke alle ansatte eller tillitsvalgte (både på lokalt, regionalt og
sentralt plan) har deltatt på slike kurs. En annen kan være at 4H mangler gode nok planer og
rutiner for hvordan man håndterer slike saker i praksis.
Derfor trenger vi både god opplæring i hvordan slike situasjoner takles, men også gode
oppfølgingsrutiner og manualer, for hele organisasjonen. Dokumentene bør ta stilling til alle
parter som berøres av ulike uønskede hendelser, dvs. både de som varsler og de som blir
varslet til, fornærmede, den/de som fornærmer, eventuelt feilaktig mistenkte, med mer. Slik
kan vi sikre at systemet fungerer hele veien fra bunn til topp.

Vedtak:
•

Innen 31.12.2020 skal følgende utarbeides:
1.

Som en del av ”Tiltakskort 4-02 Seksuell trakassering og seksuelle overgrep”:
1. ”Oppfølgingsrutiner” for krenket person i et seksuelt overgrep eller
seksuelt krenkende adferd.
2. ”Oppfølgingsrutiner” for mistenkt/anklaget person i et seksuelt overgrep
eller seksuelt krenkende adferd.
3. ”Oppfølgingsrutiner” for varsler i varslingssituasjoner.
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2.

Som en del av ”Tiltakskort 1-03 Psykisk helse”:
1. ” Oppfølgingsrutiner” i forhold til varsel om selvmord og
selvmordsforsøk.
2. ”Oppfølgingsrutiner for varsler i varslingssituasjoner.

•

3.

En oppdatert manual som tar for seg seksuelt overskridende adferd og
grensesetting for ansatte, voksenledere, tillitsvalgte, alumner og frivillige.

4.

Et forenklet kurs, i form av en powerpoint eller lignende, som kan kjøres på
større arrangementer.

Ansatte, sentralt tillitsvalgte og frivillige må bli tilstrekkelig opplært i overstående
punkter gjennom klubbrådgiverkonferanse, volsenlederkurs og ansattsamlinger,
gjennom eksterne fagpersoner.

Sentralstyrets innstilling: Ettersendes med øvrige saksdokument
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Valg av revisor

Foto: SigneFoto:
Sveen
Gussgard
Rune
Øyen

Sak 11

Både barn og voksne koste seg med selvsyklet smoothie, da 4H Agder hadde stand
i Kristiansand. Ikke minst fikk alle barna
lages sitt helt egne insektshotell.
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Sak nr:

11/20

Valg av revisor
_____________________________________________
I følge 4H Norge sine vedtekter, § 5. pkt.10i skal landsmøtet tilsette revisor.
4H har avtale med KPMG AS. Styret foreslår å fortsette samarbeidet med KPMG AS
Sentralstyret sitt forslag til vedtak i landsmøtet: KPMG AS blir valgt som 4H Norge sin
revisor.
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Val

Foto: Henning Skaldehaug

Sak 12

Færingen 4H i Bodø markerte Kystens dag, og
fikk besøk av blant annet ordføreren Ida Maria
Pinnerød.
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_____________________________________________
Sak nr:

12/20

Val
_____________________________________________
Valkomiteen har frå hausten 2019 hovudsakeleg kommunisert over telefon, chat og
videosamtaler. I tillegg har delar av komiteen hatt eit lengre fysisk møte på 4H-kontoret i
Oslo. Heile komiteen møttest ikkje grunna restriksjonar for å hindre smittespreiing av korona.
Valkomiteen har gjennomført to nominasjonsrundar for å innhente forslag til kandidatar. Ei
rekke intervju og samtaler har blitt gjennomført med sittande sentralstyre, foreslåtte
kandidatar og andre relevante personar.
Innstillinga er einstemmig.
Valnemnda sitt framlegg til kandidatar på val:
Verv
Ordførar:
Varaordførar:

Vald 2018
Simen Saxebøl (Ø) attv
Thor Christian Grosås (A&O) attv

Framlegg 2020
Simen Saxebøl (Ø) attv
Thor Christian Grosås (A&O) attv

Landsstyret
Leiar:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:

Siri Myhre (V) attv
Torgeir Timenes Bell (S&F) attv
Vilde Alida Nilsen (Tro) ny
Torbjørn Joa (R) ny
Helle Hartz (B) ny
Martin Holmen (He) ny

Siri Myhre (V) attv
Jens Håkon Birkeland (Ho) ny
Martha Knapp (O) ny
Andreas Ølvestveit (Ho) ny
Helle Hartz (B) attv
Martin Holmen (He) attv

1.varamedlem:

Siri Lunde Heggebø (S&F) attv

2.varamedlem:
3.varamedlem:

Raymond Kirknes (Ag) ny
Astrid Wehn (Trø) ny

Torgeir Timenes Bell (S&F) ny som
vara, attv i sentralstyret
Raymond Kirknes (Ag) attv
Astrid Wehn (Trø) attv

Valnemnd:
Leiar:

Nestleiar:

Benedicte Adeline Thorsdatter

Lars Mariåsen (A&O) ny som leder,

Karijord Wærstad (N), attv

attv i valgkomiteen

Gustav Andreas Ramstad

Kristine Haugen (Trø/A&O) ny som

Gunnerud (A&O) attv

nestleder, attv i valgkomiteen
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Medlem:

Kristine Haugen (Trø) ny

Siri Lunde Heggebø (S&F/A&O) ny

Medlem:

Frode Hidle-Byttingsmyr (Ag) ny Eirik Førde (S&F) ny

Medlem:

Lars Mariåsen (A & O) attv

Nikolai T. Lagesen (No) ny

1.varamedlem:

Gunvor Guttormsen (Ag) attv

Malene Silkebækken (A&O)

2.varamedlem:

Sigrid Sløgedal Løvland, (Ag) ny Torbjørn Joa (R) ny

3.varamedlem:

Ole Andreas Førde (S&F) ny

Sigrid Sløgedal Løvland, (Ag) attv

Dei tilsette i 4H Norge vel representantane sine sjølv for to (2) år. I perioden 2018-2020 var
Turi Elise Kaus fast representant og Beate Johansen vald som vara. Tilsett-representant vert
innstilt 12.august og ettersendast med øvrige saksdokument.
Vedlegg:
Presentasjon av kandidatar.
Valkomiteen si innstilling: Landsmøtet vel dei innstilte kandidatane til styre og valnemnd
for perioden 2020-2022.
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Fødd

20.03.78

15.02.84

Namn

Ordførar
Simen Saxebøl

Varaordførar
Thor Christian Grosås

Sivilingeniør
NTNU (20032008):
Industriell
økonomi og
teknologileiing

B&E Consulting /
Sparebankstiftelsen
program for unge
leiarar. (2010-2012)
Master of Laws ved
Universitetet i Oslo
(1998-2004)

Utdanning

Varaordfører Lillestrøm
kommune (2019-DD)
Rådgjevar (direktør) i
PwC (2008-DD)

Einingsleiar leiarstøtte i
- Røde kors (2017-DD)
Sjef for tillitsvaldsordninga i
Forsvaret. (20122017)
Assisterande
generalsekretær i 4H
Norge. (2009-2012)
Advokatfullmektig,
Finansklagenemnda (20052009)

Yrke

Ordførar til årsmøtet i 4H Akershus og
Oslo. (2018-DD)
Varaordførar til årsmøtet i 4H Norge.
(2016-DD)
Hovudkomiteen for 4H- landsleir
2016, ansvar for kiosk og miljøtorg.
(2014-16)
Varaordførar til årsmøtet i 4H
Akershus og Oslo (2012-18)
Medlem av arbeidsgruppe for
omorganisering av 4H Norge (2015)
Leiar av valkomiteen til Norske 4Halumner. (2012-2014)
Leiar av aktivitetsgruppa i 4H Akershus
og Oslo. (2012-2014)
Styremedlem i GVAA- SDH? (20082012)
Leiar i N4HA. (2010-2012)
Alumnrepresentant i fylkesstyret i
4H Akershus og Oslo. (2009-2011)
Styremedlem i N4HA. (2006-2010)
Styremedlem i STÆA. (2005-2008)
Medlem i fylkesstyret i 4H
Akershus og Oslo. (2003)
Kasserar i GVAA-SDH?. (2003)
Plakett. (2002)
Styret i Ridderen 4H. (1996-2002)

Ordførar i landsmøtet (2016-DD)
Varaordførar i landsmøtet (2014-16)
Ordførar i Landsmøtet. (2008-2009)
Styremedlem i Landsstyret. (2004-2008)
Sekretær i N4HA (2000-2002)
Plakett (1996)
Verv i klubbstyret i Glimt-Hagen
4H.(1991-1994)

4H-bakgrunn

Sak 12/20 Val, vedlegg: Presentasjon av kandidatar

Leiar og styremedlem i Borettslaget Abels gate 2 i
Trondheim (2005-2008)

Økonomiansvarleg i Industriell økonomi alumni
(2009-2011)

Vertskapet i UKA (2003)

Studenttinget NTNU (2004-2005)

Vara til styret i Fet Senterparti (2011-2013).
Kassegjengen i UKSA (2005)

Lokallagsleiar i Fet Senterparti (2013- 2019)

Styremedlem i Akershus Senterparti (2020-DD)
Varaordførar, medlem av formannskap og
kommunestyre i Lillestrøm kommune (2019-DD)
Styremedlem i KS Viken (2019-DD)
Medlem i Fellesnemnda for nye Lillestrøm
kommune (2017-2019)
Varaordførar, medlem av formannskap og
kommunestyre i Fet kommune. (2015-2019)
Medlem i fast utval for helse og omsorg i Fet
kommune. (2011-2015)
Vara til styret i Akershus Senterparti (2017-2020)

Varamedlem til styret i Indre Østfold og Andebu
Gjensidige brannkasse (2016-DD)
Styremedlem Lukas stiftelsen. (2014-DD)
Ordfører i Norsk Friluftsliv (2018-DD).
Styremedlem Indre Østfold krisesenter. (2014-2016)
Styremedlem Indre Østfold renovasjon. (2012-2016)
Varaordførar Hobøl kommune. (2011-2015)
Styremedlem Studieforbundet natur og miljø. (20112012)
Leder i Atlantis utveksling. (2008-2012)
Styremedlem i Norsk Friluftsliv (2008-2011)

Anna organisasjonserfaring
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Leiar
Siri Myhre

20.11.72

Utdanning i
gestaltterapi på
Norsk Gestalinstitutt
(20042008)
Spesialpedagogikk på
Høgskolen i Vestfold
(1998-1999)
Barnevernspedagog
utdanning på
Høgskolen i
Lillehammer (19931996)

Sjølvstendig
næringsdrivande (2015-DD)
som bla. Fagansvarleg Norsk Fosterhjemsforening.
Verksemdsleiar Senter for
oppvekst i Drammen
kommune (2013 - 2015)
Einingsleiar Familiehuset og
Barne- og familiesjef i
Horten kommune (20082013)
Fagteamrådgjevar i
Bufetat Kongsberg (20062008)
Fosterheim i Ål kommune
(2003-2007)
Konsulent i
Ungdomsfamilietiltaket i
Bufetat Buskerud (20052006)
Prosjektleiar hos
Fylkesmannen i Vestfold
(2004-2005)
Sjølvstendig
næringsdrivande som
rettleiar og
konsulentoppdrag (20012003)
Lærer ved Lier
vidaregåande skole (20002001)
Barnevernkurator i
Hurum kommune (19962000)
Miljøarbeidar på Erik
Børresen barnehjem (19941996)
Samarbeidsprosjekt
skole/barnevern i Sande
kommune (1991-1993)

Leiar i fylkesstyret i 4H Vestfold. (20102014)
Klubbrådgjevar B i Kjeldås 4H. (20072011)
Dagleg leiar i 4H Vestfold. (2004-06)
Organisasjonsrådgjevar i 4H Vestfold.
(2003)
Klubbrådgjevar i Gøy 4H (1995-1996)
Plaketten (1990)

Verneombod i Bufetat (2006)
Styremedlem i Via Fantasia, Lucky Næroset (20042005)
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07.02.95

19.10.1999 Studerer russisk fra
august 2020.
2 år bygg og
anleggsteknikk og
påbygning til
generell
studiekompetanse
ved Voss vgs.
(2015-18)

Helle Formo Hartz

Jens Håkon Birkeland

Bachelor i
medieleiing frå
NTNU Gjøvik

Årsstudium i
økologisk landbruk
(2018-2020)
Bachelor i
kulturprosjektledelse
(2016-18)

01.01.95

Martha Knapp

Bachelor i
journalistikk
ved
Høyskolen I
Oslo og
Akershus
(20142017)
Medier
og kommunikasjon
ved Røros vgs
(2008-11)

26.04.92

Styremedlem
Martin Holmen

Digital rådgiver for
kommunikasjonsbyrå i
Drammensregionen fra 3.
august. Prosjektleiar innan
digitale media for et
kommunikasjonsbyrå i
Drammen før det.
Ferskvaremedarbeid
er hos Meny (DD)
Førstegangstjeneste
(2018-19) Her
tenestegjerde han
som
lagførar/vaktkomman
dør i Hærens
Våpensskule

Programleiar og reporter i
NRK P3 og mP3 (2016DD)
Programleiar, reporter og
produsent i P4 radio (2013
til 2016)
Konferansier og foredrag i
Holmen Frilans (2015 –
DD)
Reporter, programleiar og
produsent i P4 (20132016)
Guide Aukrustsenteret
(2008-2012)
Stipendiat Fjordane
folkehøgskole (2015-16)

Fylkesleiar i 4H Hordaland (2018-2019)
Plaketten, som inkluderer flere år med
klubbstyreverv i Lystig 4H (2017)

Verv i lokal klubb, sit i styret til BASE,
og har vore både nestleiar og kasserar
der. Har halde fleire DAF-kurs, delteke
på synleggjerings- og vaksenleiarkurs.

Redaktør/PR-ansvarlig i N4HA (2019-DD)
Nestleder i OPAL (2017-DD)
IKU (2018-2019)
Styrevervinstruktør fra 2011
Leder i Skautrollet 4H (2011-2013)

Fylkesstyreleiar i 4H Hedmark (2014DD).
Styremedlem I 4H Hedmark (20102014)
Instruktør KursUtvalet (2014-2015)
Utvikla synliggjeringskurs i Hedmark
og nasjonalt.

2018 – 2019 Fylkestyremedlem Hordaland Unge
Venstre
2017 – 2018 Nestleiar Elevrådet ved Voss Gymnas
2016 - 2018: Medlem av Voss ungdomsråd, eit som
leiar av rådet.
2016 – 2017 Nestleiar elevrådet ved Voss vgs
2015 – Mars 2019: Leiar Voss Ungdomslag

Er i dag varamedlem til landsstyret i Norsk
Målungdom, her har han tidlegare vore fast medlem
Han har og delteke i eit leiarutviklingsprogram kalla:
«ungt leiarskap» i gjennomført av Fundatum i regi av
Noregs Ungdomslag.

Var leiar for fadderveka medan ho studerte ved
NTNU i Gjøvik.

Konfirmasjonsansvarlig Human-Etisk forbund Gjøvik,
(2019-DD)
Sekretær i Lillehammer Musikkråd (2018-DD)
Leder i 17. mai-komiteen (2018, 2019 og 2020)
Hovedleder på interchange med CISV (2016)
Konfirmasjonsleiren Human-Etisk forbund (2012-DD)
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3. varamedlem

Raymond Kirknes

2. varamedlem

Torgeir Timenes Bell

1. varamedlem

Andreas Ølvestveit

27.09.74

19.11.94
Kundekonsulent i Telia.
(2015-16)
Lagførar i
sambandsbataljonen i
Forsvaret. (2014 - 2015)
Sal i Eplehuset. (2013 2014)

Utdanna ved
Hotelldirektør for Thon
Norges hotellhøyskole Hotel Norge i Kristiansand
(2018-DD) og Thon Hotel
Parken (2020-DD). Har
mellom anna jobba som
kokk og kjøkkenansvarleg
på hotell før det.

Mastergrad Industriell
design (2016-dd)
Forkurs til
ingeniørutdanning
(2015 - 2016)
Årsstudium
i
samfunnsø
konomi
(20132014)

Spesiell
Studiekompetanse.
Fagbrev i akvakultur
(ferdig sommeren
2020).

No fylkesstyremedlem I 4H VestAgder. Arbeidsgruppe strategi (20162018)
Valkomité 4H Norge (2010-2016)

Nestleiar i landsstyret i 4H Norge (2016Leiar for ungdomspolitisk utval i Sogn og Fjordane.
(2013 - 2014)
DD)
Nestleiar i fylkesstyret i 4H
Sogn og Fjordane. (2013-2015)
Medie- og synliggjeringskurs (2014)
Utveksling til Ghana (2013)
Leiar og kasserar i 4H- klubben Framsyn.
(2010-2012)
Plakett. (2012)
Styret i Framsyn 4H-klubb.

Sitter i styret for lokallaget til Senterpartiet. Har vært i
10 år i 4H, tatt plaketten i 2018. Sittet i
fylkesstyret til senterungdommen. Er også vara for
fylkesstyret Hordaland, der to år som
kommunestyret.
sekretær. 1 året var varamedlem og 2.
året var styremedlem. Kursadministrator
på styrevervkurs, har holdt lederkurs.
Vært på landsmøtet en gang før. Har vært
leder på nordisk leir.
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Astrid Wehn

21.01.86

Utdannet
regnskapsm
edarbeider
med noen
ekstra fag
fra BI
(2008-2012)

Regnskapsmedarbeider
for Rema Franchise Norge
(2019-DD)
Accounts Payable Clerk
for ShawCar Norway AS
(2012-2018)
Regnskapsmedarbeider
for Toyota Material
Handling Norway AS
(2011-12)
Konsulent for
Helsedirektoratet (201011)
Reiseregningsmedarbeide
r for Aditro HRM (2009)
Kassemedarbeider på
Rema1000 (2005-2009)
Kulturskolelærer (20002005)
Avløser (1999-2002 og
2003-2005)

Varamedlem i sentralstyret (2018-DD)
Plaketten (2004)
Har hatt rollene sekretær, leder,
klubbrådgiver, revisor,
kontormedarbeider og
styrevervsinstruktør i 4H.

Sak 13

Godtgjersle av
sentralt tillitsvalde

Sentralstyret er styringsorgan for 4H
Norge i samsvar med 4H Norge sine
vedtekter og vedtak fattet av landsmøtet.
Sentralstyret består av syv medlemmer
med stemmerett.
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Godtgjersle til sentralt tillitsvalde
_____________________________________________
Bakgrunn:
Sentralstyret har fått endra arbeidsoppgåver. No blir det også arrangert landsstyremøte 2
gonger per år. Organisasjonen har vore gjennom endringar og omorganisering. Det har blitt
auka fokus på dei frivilliges bidrag og ansvar, samt tydeleggjering av tillitsvaldlinja.
Måten organisasjonar blir styrt på og sentralstyret jobbar på er endra over tid. Arbeidet er
ikkje lenger berre fysiske møte på hovudkontoret. Valkomiteen ønskjer å følge Frivillighet
Norges anbefalingar for godt styresett i frivillige organisasjonar, punkt 1.8:
”Når organisasjonens økonomi tillater det, bør styremedlemmene få dekket nødvendige
utgifter til reise, overnatting, kost og evt. andre utgifter som knytter seg direkte til utførelse av
styrevervet. Organisasjonens årsmøte eller tilsvarende organ bør vedta retningslinjer for
dette. Styrearbeid i frivillige organisasjoner skal først og fremst skje på frivillig basis. Dersom
en organisasjon betaler styrehonorar må det ha et svært nøkternt omfang og stå i forhold til
organisasjonens økonomi. Størrelsen på styrehonoraret og premissene for utbetaling skal
vedtas av årsmøtet eller tilsvarende organ.”

Derfor har valkomiteen vurdert:
•

Innrettinga av godtgjersla til sentralt tillitsvalte i 4H Noreg

•

Størrelsen på godtgjersla til sentralt tillitsvalte i 4H Noreg

Kartlegging av godtgjersle til sentralt tillitsvalde i andre organisasjonar
Ei kort spørjerunde til sentralstyret, andre tillitsvalte og internt i valkomiteen gav ei liste over
fleire organisasjonar det kan vera naturleg å samanlikna 4H med. I tillegg vart andre
organisasjonar som skil seg meir frå 4H spurt for å gi større breidde i tilbakemeldingane.
Ikkje alle organisasjonane har svart, men svara er oppsummerte i tabellen:

Styrelei
ar

4H
Norge
(i dag)

1,5 G
Ca 150
000 kr

Redd
barna
Ung
0 kr

DNT
Ung
0 kr

Youth for
understanding
0 kr

NBU

Juvente OD

LNU

Honorarram-me
225 000 kr
Frå styret i NB
104 000 kr
100% stilling

Frikjøpa
st

3,5 G
Ca 350
000 kr

Ltrinn 45
414 600
kr

100%
stilling

100%
stilling

100%
stilling
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Styrem
edleme
r

300 kr
halvdag
for
møter
over to
timer

0 kr forven
tar
20%
stilling

0 kr

0 kr

750 kr
hel dag
Møter
over fire
timer

Honorarramme
73 000 kr
Nestleiarar 51
000 kr
Styremedlemmer
28 000 kr
Vara

0 kr

0 kr

Nestleiar
35 000 kr

650 kr for
styrearbeid 0-6
timer - halv dag.
1300 kr for over 6
timer - hel dag.

Forslag til ny ordning for godtgjersle:
Valkomiteen har vurdert godtgjerslene til dei andre organisasjonane og samanlikna med
korleis det blir gjort i 4H i dag. Vi har vurdert ulike ordningar:
•

Behalda ordninga slik den er i dag

•

Faste årlege godtgjersler

•

Godtgjersle for styrearbeid opp til fastsett honorarramme

•

Godtgjersle tilsvarande tapt arbeidsforteneste

Av desse alternativa, innstiller valkomiteen på at 4H Noreg går over til ei godtgjersle for
styrearbeid med ei fastsett honorarramme. Dette er etter same modell som Noregs
Bygdeungdomslag nyttar seg av i dag. Det opnar for at anna styrearbeid, som fylkesbesøk
og arbeid med store saker, blir honorert. På den måten tar godtgjersla høgde for at arbeidet
til sentralstyret ikkje berre er fysiske møte på hovudkontoret, men at det i den moderne tida
vår blir lagd ned arbeid på mange ulike måtar. For å gjera det tydeleg at arbeidet må ha eit
visst omfang før det blir honorert, blir det foreslått at det er arbeid som varer i to timar eller
meir som inngår.
Valkomiteen meiner også at det bør setjast ei honorarramme for kvart styreverv. Dette sikrar
økonomisk føreseielegheit i budsjetteringa. I tillegg reflekterer ein forskjell i honorarramme
også ein forskjell i forventa arbeidsinnsats. For styreleiar blir det foreslått å ha ei fast årleg
godtgjersle

Storleik på godtgjersle og honorarrammer
Valkomiteen foreslår følgjande honorar:

Styreleiar: Fast årleg godtgjersle på 2G
Nestleiar: Honorarramme 40 000 kr
Styremedlem: Honorarramme 20 000 kr
Vara: Honorarramme 20 000 kr
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Satsar:
Arbeid utover 2 timar per dag 300 kr
Arbeid 6 timar eller meir per dag 750 kr
Valnemndas innstilling: Landsmøtet vedtek valnemdas framlegg til godtgjersle for sentralt
tillitsvalde for 2020-2022
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Takk for nå - og god tur hjem!
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