
 

 

 

Protokoll fra det 2. Landsstyremøtet i 4H Norge i 2019 

 

 

 

Dato  20. oktober 2019 

Sted Gardermoen Airport Hotell 

Tilstede 

 

 

 

 

 

 

Delegater med stemmerett 
Berit Fredriksen (Møre og Romsdal), Christian Giæver (Troms), Granum Nina Bredesen (Østfold), 
Mariann Hegg (Vestfold), Mari Aksdal Hermansen (Rogaland), Grete Nytrøen Kvavik (Nordland), 
Nærum Helge (Telemark), Hege Pynttari (Buskerud), Håkon Rønvik (Trøndelag), Malene 
Silkebækken (Akershus), Eirik Hortemo Vikøren (Sogn og Fjordane), Ole Mathis Opstad Kruse 
(4H-Gård), Siri Myhre (sentralstyret), Torgeir Timenes Bell (sentralstyret), Helle Formo Hartz 
(sentralstyret), Turi Elise Kaus (sentralstyret), Raymond Kirknes (sentralstyret),  
Martin Holmen (sentralstyret), Torbjørn Joa (sentralstyret), Jørgen Vaaden (N4HA/sentralstyret) 
og Kim Nessa (N4HA). 
 

Observatører med tale- og forslagsrett 
Signe Lindbråten (generalsekretær), Magnus Moslett (Hedmark), Gustav Foseid (sekretariatet), 
Astrid Wehn (sentralstyret), Rønnaug Øverby (Oppland), Ragnhild S. Bjørkedal (Møre og 
Romsdal), Sara Eline Malmo Farbo (Trøndelag) og Eirik Førde (Sogn og Fjordane ) 

Forfall Tom Ivar Olsen (Agder) 

Møteleder  Torgeir Timenes Bell og Siri Myhre 

Referent  Gustav Foseid 

Sak 01.02 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  
 

Sak 02.02 Konstituering 
Generalsekretær sitt forslag til vedtak 
Forslag til møteledere: Siri Myhre, leder i 4H Norge og Torgeir Timenes Bell 
Forslag til protokollfører: Signe Lindbråten, generalsekretær 
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Forslag til redaksjonskomite: Mariann Hegg, Håkon Rønvik, Jørgen Vaaden, Torgeir 
Timenes, Siri Myhre og Signe Lindbråten.  
Forslag til protokollunderskrivere: Representantene fra Rogaland og Sogn og Fjordane. 

Vedtak 
Møteledere: Siri Myhre og Torgeir Timenes Bell 
Protokollfører: Gustav Foseid 
Redaksjonskomite: Mariann Hegg, Håkon Rønvik, Torgeir Timenes, Siri Myhre og Signe 
Lindbråten. 
Protokollunderskrivere: Mari Aksdal Hermansen og Eirik Hortemo Vikøren 

Sak 03.02 Retningslinjer leir 
Sogn og Fjordane har sendt inn forslag til retningslinjer for tildeling av leir. 

I diskusjonen på møtet var det flere som ga uttrykk for at de mente det var fornuftig å ha en 
del mer fleksibilitet rundt hvor leirene skulle arrangeres. Det ble pekt på at det var forskjell på 
hvor godt rustet fylkene er til å arrangere leir, og at dette også kan variere over tid. På den 
annen side ble det påpekt at fylkene bør ha både forutsigbarhet om hvor leir skal arrangeres. 

Forslag fra Eirik Førde: 

• (1) Endre «Krets» til «Landsdel» i hele dokumentet 
• (2) Endre avsnitt 2a til: 

Landsdelane er som følgjer: 
I. Nord (Finnmark, Troms, Nordland, Trøndelag) 
II. Aust (Oppland, Hedmark, Akershus og Oslo, Østfold) 
III. Vest (Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland, 

Rogaland) 
IV. Sør (Buskerud, Vestfold, Telemark, Agder) 

 

Forslag fra Mariann Hegg: 

• (3) Fjerne avsnitt 2a (definisjon av landsdeler). 
• (4) Endre første setning i avsnitt 3 b fra «Tildeling av leiren skal finne stad hausten to 

og eit halvt år før leiren skal haldast» til «Tildeling av leiren skal finne stad våren tre 
år før leiren skal haldast». 

• (5) Endre siste setning i avsnitt 2 c fra «Søknaden bør innehalde konkrete planar for 
gjennomføring av leiren, samt planlagt leirområde, namn på hovudkomitéleder og 
forslag på dato» til «Søknaden bør innehalde konkrete planar for gjennomføring av 
leiren, samt ønska leirområde, namn på hovudkomitéleder og forslag på dato». 

 

Generalsekretær sitt forslag til vedtak 
Landsstyret vedtar retningslinjer for tildeling av leir. 

Vedtak 
Forslag 1 og 2 fra Eirik Førde ble vedtatt. 

Forslag 3 fra Mariann Hegg falt. 

Forslag 4 og 5 fra Mariann Hegg ble vedtatt. 

Landsstyret vedtar retningslinjer for tildeling av leir med de vedtatte endringene. 
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Sak 04.02 Verving 
Landsstyret hadde en workshop der de kom med innspill til vervestrategien og generelle tiltak 
for å bli flere. Disse tas med inn i prosessen med å lage vervestrategi – som sentralstyret 
vedtar før jul og landsstyret får orientering om på første møte i 2020. 

Det kom ingen innspill eller forslag til endringer på fylkene sin vervestrategi. Disse bør fylkene 
bruke for behandling i årsmøtene side.  

Fylkene orienterte kort om deres bruk av de 100.000,- de har fått for å prøve ut vervetiltak. 
De fleste fylkene har en plan og har begynt å bruke disse. Det oppfordres til å dele sine 
erfaringer med hva som gir resultater og ikke på fylkesstyrene sin Facebookside.   

Generalsekretær sitt forslag til vedtak 
Landsstyret vedtar mal for vervestrategi for fylker. Generalsekretær tar med innspillene, og 
utarbeider vervekampanje nummer 3 i 2019 og vervestrategi for 2020. Vervestrategi 2020 
vedtas av sentralstyret ila. 2019. 

Vedtak 
Landsstyret vedtar mal for vervestrategi for fylker. Generalsekretær tar med innspillene, og 
utarbeider vervekampanje nummer 3 i 2019 og vervestrategi for 2020. Vervestrategi 2020 
vedtas av sentralstyret ila. 2019. 

Sak 05.02  Arbeidsgrupper 
Landsstyret bes om å nedsette arbeidsgruppe på avvikssystem, revidering av plakettløpet og 
eventuelt evaluering av ny styringsmodell. 

Forslag fra Siri Myhre: 
Arbeidsgruppa for revidering av plakettløpet lager en oppdragsmal som godkjennes av 
sentralstyret. 
 
Vedtak 
Landsstyret ønsker ikke å nedsette en evalueringsgruppe for styringsmodellen på dette 
tidspunktet, men tar en evaluerende debatt på neste landsstyremøte. 

Landsstyret nedsetter arbeidsgruppe som skal legge frem sak på plakettløpet på 
landsstyremøtet 2020. Gruppa består av: Hege Pynttäri (Buskerud), Rønnaug Øverby 
(Oppland), Torgeir Timenes Bell (sentralstyret), Mariann Hegg (Vestfold), Martin Holmen 
(sentralstyret) og Erik Førde (Sogn og Fjordane). 
 
Arbeidsgruppa for revidering av plakettløpet lager en oppdragsmal som godkjennes av 
sentralstyret. 

Arbeidsgruppe for varslingssaker består av Gustav Gunnerud (Akershus), Torbjørn Joa 
(Sentralstyret), Siri Myhre (styreleder), Malene Silkebækken (Akershus), Bjørn Harald Iversen 
(Vestfold). Referansegruppe: Tom Ivar Olsen (Agder), Anstein Imeland (Agder), Håkon 
Rønvik (Trøndelag). 
 

Sak 06.02 Ny ansattstruktur 
Generalsekretær innledet om de to dokumentene, bakgrunnen for disse og hvordan de skal 
brukes i fylkene. Disse dokumentene erstatter tidligere vedtatte dokumenter rundt 
ansattforholdet i fylkene og er ment for å gjøre ansvarsforhold tydeligere.  

Til dokumentet Fylkesstyret og sekretariatet var det ingen større innholdsmessige/politiske 
endringsforslag, kun for å tydeliggjøre og verdiøke dokumentet.  
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Landsstyret mente at kolonnen i dokumentet Oppgaver som la opp til at fylket og sekretariatet 
måtte selv fordele hvem som skulle ha ansvaret for de nevnte oppgavene var utydelig. Og 
ønsket heller at de nevnte oppgavene i høyre kolonne skulle ligge til fylkesstyret.  

Fylkesstyret og sekretariatet 
Redaksjonskomiteen fremmet forslag til endring i følgende avsnitt i «Fylkesstyret og 
sekretariatet»: 

• Fordeling av kostnader 
• Prioritering av arbeidsoppgaver 
• Nasjonale oppgaver 
• Oppsigelse fra 4H 

Grete Nytrøen Kvavik fremmet forslag til presisering av redaksjonskomiteens forslag under 
«Fordeling av kostnader». 

Oppgaver i fylkene 
Redaksjonskomiteen fremmet forslag til endringer i følgende tabeller i «Oppgaver i fylkene»: 

• Klubb- og medlemspleie 
• Årsmøter/demokratiske fora 
• Arrangement 
• Inntektsbringende arbeid 
• Økonomien 
• Samarbeidsmiljøer 
• Administrere egen stilling 
• Prosjektledelse 

I tillegg fremmet redaksjonskomiteen forslag om at «I kolonnen tillitsvalgte/frivillige nevnes 
punkter som fylkesstyret sammen med regionkoordinator må ta en vurdering[…]» endres til «I 
kolonnen tillitsvalgte/frivillige nevnes punkter som landsstyret ønsker skal ligge hos disse. 
Fylkesstyret sammen med regionkoordinator må ta en vurdering […]» 

Mariann Hegg fremmet forslag om endringer under: 
• Oppfølging av/tilrettelegging av fylkesstyret 
• Informasjonsarbeid 

 
Siri Myhre fremmet forslag om endringer under: 

• Oppfølging av/tilrettelegging av fylkesstyret 
 

 
Generalsekretærens forslag til vedtak 
Landsstyret vedtar retningslinjer fylkene og sekretariatet og dokumentet oppgaver i fylkene 
med de endringene som kom i møtet.   

Vedtak 
Grete Nytrøen Kvaviks forslag falt. 

Dokumentet «Fylkesstyret og sekretariatet» ble vedtatt med redaksjonskomiteens endringer. 

Siri Myhres forslag falt 

Begge Mariann Heggs forslag ble vedtatt 

Dokumentet «Oppgaver i fylkene» ble vedtatt med redaksjonskomiteens og Mariann Heggs 
endringer. 

 
 

Sak 07.02 Orienteringssaker 
1. Arbeid med valgkomiteene – se DELEmappa i Owncloud for resultatet av arbeidet  
2. Miljøworkshop med innledning fra Natur og Ungdom  
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Signert av  

 

 

 

 

Mari Aksdal Hermansen, Rogaland 

 

 

 

Eirik Hortemo Vikøren, Sogn og Fjordane 

 
Sentralstyret sitt forslag til vedtak 
Orienteringen tas til orientering.  

Vedtak 
Orienteringen tas til orientering.  


