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Protokoll fra det 8. sentralstyremøte i 4H Norge 

2020 
Dato:  03. august 2020 

Sted:  Teams 

Tilstede:  Siri Myhre  

Vilde-Alida Nilsen 

Torbjørn Joa  

Torgeir Timenes Bell 

Helle Formo Hartz  

 

Raymon Kirknes (1. vara)  

Siri Lunde Heggebø (2. vara)  

Astrid Wehn (3.vara) 

 

Turi Elise Kaus (ansattrepresentant) 

 

Simen Saxebøl (ordfører) 

 

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

 

Randi Versto Kaasa (generalsekretær) 

Ann Evelyn Bjerkli (HR-leder)  
Fraværende:  Martin Holmen  

Jørgen Vaaden (N4HA) 

Thor Christian Grosås (varaordfører)  
Møteleder:  Siri Myhre 

Referent:  Randi Versto Kaasa  
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Faste saker 

Sak 01.08 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

Vedtak: Innkallinga og sakslista godkjennes  

  
Sak 02.08 Godkjenning av protokoll fra det 7. sentralstyremøtet i 2020 

 

Vedtak: Protokollen fra det 7. sentralstyremøtet godkjennes.   

 

Sak 03.08 Styrets kalender 

Ingen nye datoer. Styreleder minner om det fysiske styremøtet i Oslo 21.-23. august.  

 

Vedtak: Styrets kalender oppdateres med eventuelle endringer som kommer i møtet.   

 

Sak 04.08 Fylkesrunden 

  

Saken utgikk.  

Sak 05.08 Økonomi status 2020 

 

Saken utgikk. 

Sak 06.08 Muntlig orienteringer fra sekretariatet 

Generalsekretær orienterte fra sekretariatet.  

 

- Sekretariatet jobber med landsmøtet og sakspapirene som skal ut 7. august.  

- Hans Christian Knudsen ble ansatt før sommeren som 

administrasjonskonsulent. Han jobber bl.a. med forberedelsene til landsmøtet.  

 

Vedtak: Styret tar saken til orientering.    

Løpende saker 

Sak 26.08  Saker til landsmøtet 2020  

Frist for å sende inn saker til landsmøtet var 16. juli, og innkallingen og 

saksdokumentene sendes ut 7. august. 

 

Sak 6. Strategi og mål  

Sentralstyrets arbeidsgruppe la frem sitt forslag og fikk tilbakemeldinger fra styret. 

Arbeidsgruppa foreslår å beholde «side 1» av strategien som varer frem til 2024, og 

har videre utarbeidet et forslag til ny handlingsplan som de anbefaler å ta inn på 

landsmøtet. Handlingsplanen skal gi retning for de neste to årene for å bygge en stor, 

synlig og smart organisasjon. 
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Diskusjon etter gjennomgang av første del av handlingsplanen, «større»:    

• Bør ordet «fett» byttes til «attraktivt»? 

• Slik det står nå, er målgruppen 14-åringer. Bør målgruppen være bredere? 14-

16-åringer eller 14+? Landsmøtet kan ta den diskusjonen, men sentralstyret 

må få diskusjonen i gang. 

 

Diskusjon etter gjennomgang av andre del av handlingsplanen, «smartere»: 

• De nasjonale og internasjonale gruppene skal bidra til å synliggjøre 4Hs 

verdier i samfunnsdebatten.  

 

Diskusjon etter gjennomgang av tredje del av handlingsplanen, «synligere»: 

• Kommunikasjonsplanen skal vedtas til høsten.  

• Strategien og handlingsplanen skal være overordnede dokumenter.  

Draumeplassen vil tas inn på et mer detaljert nivå.  

• Bør punkter om internkommunikasjon tas inn i handlingsplanen? 

Internkommunikasjon vil tas inn i nytt forventningsbrev til sekretariatet for de 

neste to årene.  

Generelt:  

• Fristene for flere av tiltakene bør forskyves.  

 

Vedtak: Sentralstyret godkjenner forslaget etter innspillene som er gitt. 
 

Sak 27.08 4H Nordland og lån i forbindelse med LL2020 
4H Nordland har søkt om å beholde kr 100 000 som ble gitt i lån fra 4H Norge i 

forbindelse med landsleir 2020.  

 

Fra diskusjon:  

- Sentralstyret viser forståelse for saken. 

- Det har kommet en ny krisepakke for frivilligheten som Nordland mulig kan 

benytte seg av.  

 

Generalsekretærens forslag til vedtak: Sentralstyret godkjenner forslaget fra 4H 

Nordland om å få beholde kr 100 000 som ble gitt i lån i forbindelse med landsleir 

2020. 

Vedtak: Saken utsettes inntil det er avklart om 4H Nordland får kompensasjon 

gjennom den nye krisepakken for frivilligheten. 
 

Eventuelt  

Sakspapirene til landsmøtet sendes til sentralstyret formiddagen 4.august, med ønske 

om tilbakemeldinger innen kl. 12:00 torsdag 6. aug.  


