
 

 

 

Protokoll fra det 1. Landsstyremøtet i 4H Norge i 2019 

 

 

 

Dato  28. april 2019 

Sted Gardermoen Airport Hotell 

Tilstede 
 

 

 

 

 

 

Delegater med stemmerett: 
Rodgeir Gjeving (Trøndelag), Mari Aksdal Hermansen (Rogaland), Helge Nærum (Telemark), 
Mariann Hegg (Vestfold), Magnus Rhode Moslet (Hedmark), Sofie Ljones (Hordaland), Berit 
Fredriksen (Møre og Romsdal), Johan Gyltnes Tollefsen (Nordland), Eirik Hortemo Vikøren (Sogn 
og Fjordane), Hege Pynttari (Buskerud), Nina Bredesen Granum (Østfold), Elea Lydia Andreassen 
Nordli (Troms), Christine Lindgren (Akershus), Caroline Kløvrud (Oppland), Siri Myhre (styreleder 
sentralstyret), Torgeir Bell (nestleder sentralstyret),  Martin Holmen (Sentralstyret), Torbjørn Joa 
(sentralstyret), Vilde-Alida Nilsen (sentralstyret), Helle Formo Hartz (sentralstyret), Jørgen 
Vaaden (N4HA), Raymond Kirknes (1. vara sentralstyret), Astrid Lindstad (4H-gård Norge) og Turi 
Elise Kaus (ansatterepresentant sentralstyret).  
 
Observatører med tale- og forslagsrett: 
Siri Lunde Heggebø (2. vara sentralstyret), Thor Christian Grosås (ordfører vara) og Signe 
Lindbråten (generalsekretær). 
 

Forfall 4H Finnmark  
 

Møteleder  Siri Myhre og Torgeir Timenes Bell 
 

Referent  Signe Lindbråten  
  

Sak 01.01 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtektene § 7.9  

Sentralstyret har ansvar for å sende ut program, innkalling og saksliste. Innkalling skal 

sendes ut fire (4) uker før møtedato. Sakspapirer skal sendes ut senest to (2) uker før 

møtedato. Dette gjelder også hvis en eller flere landsstyremedlemmer ønsker å fremme 

saker til landsstyremøtet. 

 

Vedtak: Innkallingen og saksliste godkjennes  
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Sak 02.01 Konstituering 

 

Generalsekretær sitt forslag til vedtak:  

Forslag til møteledere: Siri Myhre, leder i 4H Norge og (navn kommer i møtet).  

Forslag til protokollfører: Signe Lindbråten, generalsekretær 

Forslag til redaksjonskomite: (forslag kommer i møtet dersom det er behov)  

Forslag til protokollunderskrivere: Representantene fra Østfold og Troms.   

 

Vedtak:  

Møteledere: Torgeir Timenes Bell, nestleder.  

Protokollfører: Signe Lindbråten, generalsekretær 

Redaksjonskomite: (forslag kommer i møtet dersom det er behov)  

Protokollunderskrivere: Nina Granum (4H Østfold) og Magnus Moslett (4H 

Hedmark).   

 

Sak 03.01 Normalvedtekter  

Se vedlegg for de vedtatte endringene.  

 

Vedtak: Landsstyret vedtar oppdaterte normalvedtekter for klubb og fylkeslag. Med 

endringer som kom i møtet  

 

Sak 04.01 Ansvars- og oppgavefordeling  

 

Generalsekretær sitt forslag til vedtak: Landsstyret vedtar anbefalingene for 
fylkeslagene på arrangementer. Landsstyret sender over ansvarfordeling på økonomi 
til sentralstyret.    
 
Landsstyret ber generalsekretær nedsette en rådgivende gruppe bestående av 
ansatte samt to representanter fra fylkesstyrene som skal gi innspill til 
generalsekretær på prioriteringer av oppgaver.  
 
Landsstyret setter ned en arbeidsgruppe som skal legge frem forslag til reviderte 
styringsdokumenter for ansettelsesforhold/arbeidsgiveransvaret i 4H.     
 

Vedtak: Landsstyret vedtar anbefalingene for fylkeslagene på arrangementer. 
Landsstyret sender over ansvarfordeling på økonomi til sentralstyret.    
 
Landsstyret ber generalsekretær nedsette en rådgivende gruppe bestående av 
ansatte samt Helge Nærum (Telemark) og en fra Akershus og Oslo 4H som skal gi 
innspill til generalsekretær på prioriteringer av oppgaver.  
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               __________________                                                                  __________________ 

Nina Granum                                                                                  Magnus Moslet 

    leder 4H Østfold                                                                             leder 4H Hedmark 

 

 
Landsstyret setter ned en arbeidsgruppe som skal legge frem forslag til reviderte 
styringsdokumenter for ansettelsesforhold/arbeidsgiveransvaret i 4H. Gruppa består 
av Mariann Hegg (Vestfold), Raymond Kirknes (sentralstyret), Siri Myhre (styreleder), 
Mari Aksdal Hermansen (Rogaland), Signe Lindbråten (generalsekretær), en 
organisasjonsrådgiver og en regionkoordinator.       
 

Sak 05.01  Retningslinjer for rusmidler i 4H 

Landsstyret vedtok oppdaterte retningslinjer for rus og tobakk i 4H. Vedtatte 

retningslinjer ligger vedlagt.  

 

Vedtak: Landsstyret vedtar de foreslåtte endringene i retningslinjer for rusmidler i 

4H.  

 

Sak 06.01 Myndighet over plassering av ansatte 
Vedtak: Fylkesstyret har myndighet til å inngå avtaler om leie av kontorlokaler. 
Generalsekretær har ansvaret for at fylkesstyrets ønsker om bemanning av 
kontorer/lokalisering av stillinger finansiert av fylkene etterkommes så langt det lar 
seg gjøre innenfor gjeldende økonomiske, juridiske og personalpolitiske rammer. 
 
  

Sak 07.01 Honorar styreleder  

 
Sentralstyret sitt forslag til vedtak: Landsstyret nedsetter en arbeidsgruppe 
bestående av (navn kommer i møtet) som skal vurdere økning av styreleder sitt 
honorar frem til landsmøtet i 2020. Gruppa legger frem sin sak for landsstyret i juni 
2019. 
 
Sentralstyret sitt forslag til vedtak: Landsstyret nedsetter en arbeidsgruppe 
bestående av Berit Fredriksen (Møre og Romsdal), Raymond Kirknes (sentralstyret), 
Torgeir Bell (sentralstyret), Turi Elise Kaus (ansatterep.) og Gustav Gunnerud 
(valgkomiteen) som skal vurdere økning av styreleder sitt honorar frem til 
landsmøtet i 2020. Gruppa legger frem sin sak for landsstyret på et ekstraordinært 
landsstyremøte i juni 2019. 
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Normalvedtekter for fylkesledd av 4H Norge 

Vedtatt av landsstyret i 4H Norge 6. august 1990 med justeringer 14. - 15. desember 1994, 8. 

- 9. juni 1995, 22. juni 1998, 20. oktober 2000, 23. oktober 2006, 19. desember2008, 23. 

november 2012, 29. april 2016, og 26. november 2016 og 28. april 2019. 

§1.  Navn 

4H (Navn på fylket) er navnet på organisasjonen 4H Norges fylkesledd. 

§2.  Fylkesårsmøte 

4H-Fylkesårsmøtet er 4H Norges øverste myndighet på fylkesplan. Fylkesårsmøtet har et overordnet 

ansvar i organisatoriske og økonomiske spørsmål for 4H-arbeidet i fylket. 

a) Sammensetning 

Fylkesårsmøtet er sammensatt av: 

• To (2) representanter fra hver klubb valgt på klubbenes årsmøter 

• To (2) representanter oppnevnt av landbruksavdelingen hos Fylkesmannen Vedtatt strøket 

• To (2) representanter for 4H-alumnene i fylket, valgt på alumnklubbens årsmøte. 

• Èn (1) representant for de frammøtte arrangementsmedlemmene. Denne representanten 
velges av og blant de frammøtte arrangementsmedlemmene under konstitueringen av 
fylkesårsmøtet. 

• En (1) representant for de frammøtte kløvermedlemmene. Denne velges av og blant de 
frammøtte kløvermedlemmene under konstituering av fylkesårsmøtet. 

• En (1) representant for de fremmøtte 4H-gårdene / 4H-setrene. Denne velges av og blant de 
fremmøtte fra 4H-gårdene / 4H-setrene under konstituering av fylkesårsmøtet. 

• En (1) representant fra fylkesleddet til hver av medlemsorganisasjonene i 4H Norge. Disse 
møter uten stemmerett. I tillegg til de organisasjonene som er tilsluttet 4H Norge sentralt, 
kan fylkesårsmøtet etter innvotering knytte til seg andre organisasjoner, grupper og 
institusjoner som er av særlig interesse for 4H-arbeidet i fylket.  

• Fylkesstyrets medlemmer. 
 

b) Møter 

Ordinært fylkesårsmøte holdes hvert år innen utgangen av mars. Tid og sted fastsettes av fylkesstyret 

i samråd med ordføreren i fylkesårsmøtet. Fylkesårsmøtet blir sammenkalt og ledet av ordføreren. 

Innkalling med saksliste skal sendes ut minst seks (6) uker før møtet. Saksdokumenter som planer, 

vedtektsendringer, valgkomitéens innstilling og ev. andre prinsipielle saker skal sendes ut sammen 

med fylkesstyrets innstilling samtidig med innkallingen. Andre saksdokumenter skal sendes ut minst 

to (2) uker før møtet. Årsmøtet skal offentliggjøres for arrangementsmedlemmer og 

kløvermedlemmer ved at saksliste og saksdokumenter legges ut på 4H (navn på fylket) sine 

hjemmesider etter samme frister som omtalt over. 

 

Rett til å sende inn saker til fylkesårsmøtet har 4H-fylkesstyret, 4H-klubbene, 

medlemsorganisasjonene og de valgte årsmøterepresentantene. 

Fylkesårsmøtet kan gjøre gyldige vedtak når minst halvparten en tredjedel av de stemmeberettigede 

årsmøterepresentantene er til stede. Dersom fylkesårsmøtet ikke har mer enn 1/350% av de 

stemmeberettigede til stede, må årsmøtets vedtak godkjennes av sentralstyretlandsstyret for å være 
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gyldige. Vedtatt endring 

Vedtak i fylkesårsmøtet fattes med absolutt flertall når ikke annet er nevnt i vedtektene. Blanke 

stemmer regnes som gyldige stemmer.  

Ordinært fylkesårsmøte skal behandle: 

• Valg av referent til å føre protokollen 

• Valg av to (2) representanter til å underskrive protokollen sammen med ordføreren 

• Forretningsorden for årsmøtet 

• Årsmelding fra fylkesstyret 

• Revidert regnskap 

• Prinsipielle spørsmål reist av landsstyret, eller saker som klubbene eller fylkesstyret ønsker å 
drøfte. Slike saker skal være kommet til fylkesstyret senest tre (3) måneder før årsmøtet. 

• Arbeidsplan 

• Budsjett 

• Tilsetting av revisor 

• - Valg av: 
1. Ordfører og varaordfører for fylkesårsmøtet. Funksjonstid ett (1) år. 

2. Medlemmer til fylkesstyret: 

 Leder for fylkesstyret velges først med funksjonstid ett (1) år. 

Tre (3) styremedlemmene velges for funksjonstid to (2) år slik at en (1) og to (2) er på 

valg annet hvert år. 

Dersom den som er oppnevnt blir valgt som leder velges ett (1) ekstra styremedlem 

med funksjonstid ett (1) år. 

3. Tre (3) varamedlemmer til fylkesstyret i rekkefølge. Funksjonstid ett (1) år. 

4. Representant(er) med vararepresentant(er) til landsmøte for 4H Norge 

5. Valgkomité på tre (3) medlemmer med funksjonstid tre (3) år. Det velges ett (1) 

medlem hvert år. 

6. Tre (3) varamedlemmer til valgkomiteen med funksjonstid ett (1) år. 

Alle valg foretas blant 4Hs medlemmer. 

Minst ett av representantene må være i plakettløpet. Vedtatt tillegg 

 

Medlemmene i fylkesstyret har ikke stemmerett ved behandling av årsmelding og regnskap. 

Det skal være skriftlig valg på leder og styremedlemmer. Ved personvalg utenom leder og 

styremedlemmer, skal det være skriftlig valg dersom det foreligger forslag på mer enn en kandidat. 

Blanke stemmer regnes som gyldige stemmer. 

Ekstraordinært fylkesårsmøte holdes når fylkesstyret eller minst 1/3 av årsmøte-representantene 

forlanger det. Bare de sakene som er nevnt i innkallingen, kan behandles. Innkalling og tidsfrister er 

som for ordinært fylkesårsmøte. 

Reise- og oppholdsutgifter for representantene til fylkesårsmøtet dekkes av den de representerer. 
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Det skal føres protokoll fra fylkesårsmøtet. 

§3.  Fylkesstyret 

Fylkesstyret har minst fem (5) medlemmer: Leder, nestleder og minst tre (3) styremedlemmer  valgt 

av fylkesårsmøtet blant 4Hs medlemmer. Vedtatt endret 

- En (1) oppnevnt av landbruksavdelingen hos Fylkesmannen. 

Fylkesstyret kan i tillegg ha inntil en representant/observatør fra relevante samarbeidsmiljø. Forslag 

fra generalsekretær falt. 

Fylkesstyret kan i tillegg ha inntil en representant/observatør fra relevante samarbeidsmiljø innenfor 

primærnæringene. Forslag fra Turi Elise falt 

Fylkesstyret kan i tillegg ha representant/observatør fra relevante samarbeidsmiljø. Forslag fra 

Vestfold vedtatt.  

Fylker som ønsker to (2) oppnevnte representanter gis anledning til denne ordningen. 

Alumnklubben i fylket kan møte med en representant som observatør uten stemmerett. 

Ordføreren i fylkesårsmøtet kan delta i fylkesstyremøtene uten stemmerett. 

Fylkesstyret velger selv sin nestleder. Funksjonstid ett (1) år. 

For gyldig vedtak i fylkesstyret kreves at minst tre (3) medlemmer har stemt for forslaget. 

Fylkesstyret skal bl.a.: 

• Være styringsorgan for 4H-arbeidet i fylket i samsvar med 4H Norges lover og vedtak 
fattet av landsmøte for 4H Norge, fylkesårsmøtet, og landsstyret og sentralstyret. Forslag 
fra generalsekretær vedtatt.  

• Ha ansvar i organisatoriske og økonomiske saker for 4H i fylket 

• Legge hovedvekt på behandling av prinsipielt viktige saker som gjelder utvikling av 
4H-arbeidet og utnytting av organisasjonens ressurser i fylket 

• Arbeide med langtidsplaner og -budsjetter 

• Forvalte fylkesorganisasjonens midler 

• Sørge for at 4H-klubbene, 4H-gårdene / 4H-setrene, medlemmene og klubbrådgiverne 
får best mulig støtte og rådgivning i sitt 4H-arbeid 

• Fremme innstilling i de sakene som 4H-fylkesstyret får oversendt til uttale fra 
landbruksavdelingen hos Fylkesmannen 

• Tilrettelegge arbeidet for, og styrke 4H-nemndene i kommunene 

• Bygge ut og skaffe økonomi til å ha organisasjonsrådgiver i fylket 

• Slutte avtaler med landbruksavdelingen hos Fylkesmannen, organisasjoner på fylkesplan 
og andre 

• Holde konferanser og kurs for medlemmer, klubbrådgivere og tillitsvalgte 

• Være ankeinstans for saker avgjort av klubbene 

• Vedta regler for reiseutjamning for klubbenes representanter til fylkesårsmøtene 

• Arbeide med andre aktuelle oppgaver for 4H-arbeidet i fylket. 
 

Fylkesstyret kan oppnevne utredningsutvalg for spesielle saker. 

Fylkesstyrets leder (eller nestleder) og den med daglig lederansvaret av ansatte regionsleder (eller 

nestleder) tildeles prokura. Forslag fra Turi Elise vedtatt 
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§4.  Vedtektsendring 

Fylkesårsmøtet vedtar selv sine vedtekter etter mønster av normalvedtekter for fylkesledd av 4H 

Norge. Vedtektene og eventuelle endringer av disse, skal godkjennes av sentralstyret landsstyret før 

de er gyldige. Forslag fra generalsekretær vedtatt 

Forslag til endringer av vedtektene for 4H-arbeidet i fylket, kan legges fram av fylkesstyret eller minst 

fem (5) medlemmer av fylkesårsmøtet. Slikt forslag må være kommet til fylkesstyret minst fire (4) 

måneder før det fylkesårsmøtet som skal behandle saken. Forslaget skal sendes til representantene i 

fylkesårsmøtet sammen med fylkesstyrets innstilling minst seks (6) uker før årsmøtet. 

Vedtektsendring krever at minst 2/3 av de frammøtte årsmøterepresentantene stemmer for. 

§5.  Oppløsning 

Fylkesårsmøtet kan ikke vedta å oppløse 4H-arbeidet i fylket. Fylkesårsmøtet kan etter vedtak med 

3/4 flertall blant de frammøtte årsmøterepresentantene i to (2) ordinære fylkesårsmøter på rad, be 

landsstyret om midlertidig å legge ned virksomheten i fylket. 

§6.  Ikrafttreden 

Vedtektene er fastsatt på fylkesårsmøte den  ............................ (dato) 

godkjent av landsstyret i 4H Norge den  ............................... (dato) 

og gjort gjeldende med virkning fra den  ............................... (dato). 
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Normalvedtekter for 4H-klubber 
Vedtatt av landsstyret i Norske 4H 7. august 2000. Endret av landsstyret i 4H Norge 8. mars 

2007, 23. september 2009, og 29. april 2016 og 28. april 2019. 

 

§1. Navn 

Navnet på klubben er ............... 4H.  

§2. Formål 

Formålet til 4H-klubben er å utvikle en aktiv og samfunnsengasjert ungdom med ansvarsfølelse og 

respekt for natur og mennesker  

Grunnlaget for organisasjonens arbeid finnes i naturbruksnæringene og i lokalmiljøet. 

4H Norges målsetting uttrykkes gjennom 4H-løftet: 

Vi lover å arbeide mot det mål å bli en ungdom med klart Hode, varmt Hjerte, flinke Hender 

og god Helse. 

4H-klubben er tilknyttet 4H (navn på fylket), og er en del av organisasjonen 4H Norge. 

§3. Medlemmer 

All ungdom mellom 10 og 25 år som vil følge 4H Norges lover, og klubbens, vedtekter og 

retningslinjer kan bli medlemmer i 4H-klubben. Forslag fra generalsekretær vedtatt. 

§4. 4H-klubbens arbeidsoppgaver 

Arbeidsoppgavene til 4H-klubben er å: 

• Utvikle et godt ungdomsmiljø på heimstedet ved å drive allsidig klubbaktivitet. 

• Utvikle en aktiv ungdom med faglig innsikt og praktisk kunnskap innen 4Hs programområder 
natur, kultur, samfunn og helse ved å drive allsidig 4H-arbeid for barn og unge. 

• Bidra til samhørighet, arbeidsglede og økt trivsel i lokalsamfunnet ved å gjennomføre 4H-
aktiviteter. 

• Gi råd og opplæring gjennom 4H-prosjekter, kurs, studiearbeid, tevlinger, demonstrasjoner, 
lagsarbeid og andre arbeidsformer etter prinsippet «Å lære ved å gjøre». 

 

§5. Årsmøte Helhetlig forslag på § 5 fra generalsekretær vedtatt. 

Årsmøtet er 4H-klubbens øverste organ. Hvert år, snarest mulig etter høstfesten og før 1. desember 

har klubben årsmøte. Styret kaller inn til årsmøtet. Medlemmene i klubben skal få innkalling 

til/kunngjøring om årsmøtet minst 10 dager på forhånd. Bare medlemmer mellom 10 og 25 år på veg 

mot plaketten som har vært med i minst 1 måned og har betalt medlemskontingenten, har 

stemmerett. Referat fra årsmøtet skal føres inn i møteboka.Det skal føres protokoll fra åsrsmøtet. 

Forslag fra generalsekretær vedtatt. 

Årsmøtet skal behandle: 

a) Melding fra styret om arbeidet i klubben siste året. 

b) Signert/rRevidert regnskap for klubben for siste året. 

c) Innkomne saker. Slike saker må være kommet til klubbstyret minst 5 dager før årsmøtet. 

For vedtektektsendringer, se §9. 

d) Forslag til arbeidsplan for neste år. 
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e) Forslag til budsjett med fastsetting av medlemskontingent til klubben for neste år. 

f) Valg for ett år av: 

• Leder, nestleder, kasserer, sekretær og ett medlem til klubbstyret. Bare medlemmer 
i alderen 10 – 25 år på veg mot plakettensom enda ikke har plaketten kan velges til 
styret. 

• Klubbrådgivere. 

• 2 representanter med vararepresentanter til årsmøtet for 4H i fylket. 

• Valg av en myndig person som skal være prokurist for klubben sammen med 
klubbrådgiver A.      

• Representant(er) til 4H-nemnda i kommunen, der det er aktuelt.. 

• Valgkomité på 3 medlemmer, og en vararepresentant. 

• Revisor. 
 

Det skal være skriftlig valg på leder, nestleder, kasserer, sekretær og styremedlem. Ved andre 

personvalg skal det være skriftlig valg dersom det er forslag om mer enn en kandidat eller dersom 

noen forlanger det. Blanke stemmer regnes som gyldige stemmer. 

§6. Styret Helhetlig forslag på § 6 fra generalsekretær vedtatt. 

Styret har som oppgave å lede arbeidet i 4H-klubben etter de lover og regler som gjelder i 

organisasjonen 4H Norge. Styret har ansvar for økonomi og aktiviteter i 4H-klubben. 

For gyldig vedtak i styret kreves at minst 3 medlemmer har stemt for forslaget. 

Styret i samråd med klubbrådgiver(e) forbereder møter og ulike aktiviteter i 4H-klubben. 

Lederen kaller inn til og leder styremøtene. 

Sekretæren har ansvar for at det blir ført referat fra medlemsmøter, styremøter, fester, tevlinger 

m.m. Sekretæren bør også sørge for at andre viktige hendinger i 4H-klubben blir referert i møteboka. 

Kassereren fører regnskap for 4H-klubben og ordner med alle pengesaker. Kassereren skal også ha 

oversikt over og tilsyn med eiendelene til klubben. 

Styret skal straks etter årsmøtet, og seinest 15. desember, legge innsende årsmelding, årsrapport, 

sammendrag av regnskap, balansekonto, kassererens kommentarer, melding fra revisor, og årsplan 

til rette instans i 4Hi medlemsregisteret. Styret skal også registrere nytt styre i medlemsregisteret og 

i Frivilllighetsregisteret/brønnøysundregisteret. 

§7. Klubbrådgivere 

4H-klubben skal ha en eller flere voksne klubbrådgivere. Klubbrådgivere velges på årsmøtet. De skal 

være rådgivere for 4H-klubben og i første rekke hjelpe styret med å planlegge drifta av klubben. 

Klubbrådgiverne skal også i samarbeid med styret, 4H-nemnda og 4H-fylkesstyret skaffe 

prosjekthjelpere som kan veilede 4H-medlemmene i arbeidet med de praktiske 4H-prosjektene. 

Klubbrådgiverne fordeler arbeidet seg imellom. 

Klubbrådgivere og 4H-alumner har ikke stemmerett ved avstemninger i 4H-klubben. De kan heller 

ikke velges til styrefunksjoner i 4H-klubben.  

Klubbrådgiver A er prokurist for klubben, sammen med en annen myndig person valgt av klubbens 

årsmøte. 
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§8. 4H-alumner  

4H-alumner i alderen 19 – 25 år kan hjelpe klubbrådgiverne med ulike leder- og serviceoppgaver i 

4H-klubben. 

§9. Vedtekter  

4H-klubben vedtar sine egne vedtekter etter mønster av 4H Norges normalvedtekter for 4H-klubber. 

Klubben kan endre vedtektene når det er lagt fram forslag om det på årsmøtet, og det blir vedtatt 

med minst 2/3 flertall. Vedtektene og eventuelle endringer av disse, må godkjennes av 4H-

fylkesstyret for å være gyldige. 

Forslag om endring av vedtektene må være kommet til styret minst 1 måned før årsmøtet. 

§10. Kontingent  

4H-medlemmene betaler kontingent til organisasjonen 4H Norge: 

1. Kontingent til 4H-klubben fastsatt av årsmøtet i 4H-klubben. 

2.   Kontingent til 4H i fylket og 4H Norge sentralt fastsatt av årsmøtet for 4H Norge. 

4H-klubben må betale kontingent for minst en klubbrådgiver. Forslag på § 5 fra 

generalsekretær vedtatt. 

§11. Oppløsning av klubben 

En 4H-klubb kan ikke oppløses så lenge minst tre medlemmer vil opprettholde drifta. 

Om en 4H-klubb slutter å fungere, skal klubbens verdier tas vare på av 4H-fylkesstyret. Alle verdier 

skal oppbevares i 5 år. Dersom det ikke er kommet i gang 4H-arbeid på samme sted i løpet av denne 

tida, skal midlene brukes til 4H-arbeid andre steder i kommunen eller stilles til disposisjon for 

4H-fylkesstyret. 

 
§12. Sammenslåing av klubber  
Når to eller flere klubber ønsker å slå seg sammen gjelder en av følgende framgangsmåter:  
A) Alle 4H-klubbene legges ned i henhold til normalvedtekter for 4H-klubber. Ny klubb oppstartes 
med valg av nytt klubbnavn, klubbrådgivere, styre, org.nummer, bankkonto og årsplan. Midlene fra 
de nedlagte klubbene tilfaller den nye klubben.  

 

B) Dersom klubber ønsker sammenslåing ved at medlemmene inviteres over i en av de allerede 
eksisterende klubbene, mens den (de) andre klubben (klubbene) legges ned, følger disse midlene i 
sin helhet medlemmene inn i naboklubben.  Forslag vedtatt. 
 

§13. Ikrafttreden 

Disse vedtektene er fastsatt på årsmøtet i 4H-klubben den ...................... (dato) 

godkjent av 4H-fylkesstyret den ...................... (dato) 

og gjort gjeldende med virkning fra den ...................... (dato). 

 


