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Digital klubbrådgiversamling

Frifondmidler

På grunn av teknisk trøbbel var det ingen
som mottok invitasjon til
klubbrådgiversamlinga vi skulle ha 11.10.
Vi beklager dette og prøver på nytt! Ny
klubbrådgiversamling på Teams finner sted
25. oktober kl. 20.00. Tema for denne
digitale samlinga er forberedelse til og
gjennomføring av årsmøte, årsplaner og
1.desemberfristen. I tillegg til invitasjon på
mail, vil dere om kort tid også finne lenke
til denne samlinga her.

Klubber som mottok Frifondmidler desember 2020, har frist til å
bruke opp midlene frem til 1
desember 2021. Beløpet som ble
utbetalt, finnes på klubbens side i
medlemsregisteret under fanen
årsmelding. Mer om frifond her:
https://4h.no/ressurssider/frifond/

Sjøvettaktiviteter

Årsplan 2022

Sjøfartsdirektoratet lyser ut 1 million
kroner som frivillige organisasjoner kan
søke på. Direktoratet ønsker å fremme
aktiviteter som setter lys på gode
holdninger på og ved sjøen, og læring av
godt sjøvett. Søknadsfrist er 1.november.
Les mer om vilkår og søk her.

Klubbene og gårdene er kanskje i gang
med å tenke på årsplan for 2022. Vi
anbefaler dere å ta en titt på 4H Nordland
sin årsplan og ta med de viktigste datoene
derfra i deres egen
Årsplanen til 4H
Nordland finner dere her.

Styrevervkurs 14-16 januar

Ungfritid
Ungfritid.no er en plattform hvor frivillige
organisasjoner kan legge ut sine aktiviteter
på en digital oppslagstavle. Her er de enkle
å finne fram til for barn, ungdom og
foreldre. Les mer om ungfritid her og
vurder om dette er en plattform klubben
eller gården kan bruke for å nå flere!:)

Adresse:
Landbrukets Hus
Sjøgt15-17,
8006 Bodø

Har dere spørsmål om dette så ta
kontakt med :
Marianne.hansen@4h.no

I 2022 blir det styrevervkurs helga 14-16
januar i Bodø😊! Vi skal være på Vatnlia
leirskole som ligger mellom Bodø og
Tverlandet. Vi gleder oss masse til å treffe
ivrige 4H’ere med styreverv, og er godt i
gang med planlegging. Mer informasjon
om helga kommer!

+47
ingeborg.tangeraas@4h.no

95974242

www.4h.no/nordland
Facebook: 4H Nordland

Synlig høstfest
Vi ønsker de klubbene som ikke har
gjennomført høstfest enda lykke til og
gode feiring!:) Kanskje kan dere bruke
høstfesten til å synliggjøre klubben deres
og det gode arbeidet dere gjør for barn og
ungdom i nærmiljøet. Kontakt lokale
aviser eller bruk sosiale medier. Vedlagt
dette nyhetsbrevet ligger en mal for
pressemelding som dere kan bruke, men
sjølsagt kan dere skrive hva dere vil!:)
Husk samtykke dersom dere ønsker å dele
bilder.

Viktige datoer
17.10- Søknadsfrist Vår dagfrivillighetens år.
1.12- Siste frist for årsrapportering for
klubbene.
5.12- Frivillighetens dag.
14-16.01.2022- Styrevervkurs i Bodø
4-6.02.2022- Årsmøtekonferanse for 4Hgårdene. Tromsø.
18-20.03.2022- Årsmøte i Bodø
12-14.08-2022- Fylkesleir

