
 

 

Til 4H-klubber, alumnklubben, arrangementsmedlemmer, kløvermedlemmer, 4H-gårder, 

medlemsorganisasjoner, Fylkesmannens landbruksavdeling og fylkesstyrets medlemmer. 

 

 

 

27.01.2020 

 

 

Innkalling til årsmøte i 4H Akershus og Oslo 
 

Tidspunkt: Søndag 8. mars 2020. Registrering fra kl. 09:30. Møtet starter kl. 10:00.  

Møtet antas å avsluttes rundt kl. 15. Det gis beskjed når det er ca. en time igjen av 

møtet.  

Sted: Thon Hotell Arena, Lillestrøm 

Servering:  Det serveres et måltid midt i møtet. Gi beskjed ved påmelding om evt. allergier el.  

Påmelding: Påmelding via min side på 4h.no senest onsdag 5. februar. Link til påmelding her.  

Representanter og observatører fra andre organisasjoner og samarbeidspartnere 

melder på til ao@4h.no eller 94161374 senest onsdag 5. februar. 

 

Fylkesårsmøtet er sammensatt av: 

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

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

• En (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 representanten velges av og 

blant de frammøtte kløvermedlemmene under konstitueringen av fylkesårsmøtet. 

• En (1) representant for de frammøtte 4H-gårdene. Denne representanten velges av og blant de 

frammøtte 4H-gårdsrepresentantene under konstitueringen av fylkesårsmøtet. 

• En (1) representant fra fylkesleddet til hver av medlemsorganisasjonene i 4H Norge og en (1) 

representant oppnevnt av fylkesmannens landbruksavdeling. Disse møter uten stemmerett. 

• Fylkesstyrets medlemmer møter uten stemmerett. 

Andre er velkomne til å delta som observatører (uten stemme- eller talerett). 

 

VIKTIG: ÅRSMØTEKURS for klubbenes årsmøterepresentanter  

Ta med godt humør og et uthvilt hode, og kom på årsmøtekurs fredag 6. - søndag 8. mars på Thon 

Hotel Arena på Lillestrøm. Her lærer dere om hvordan man ber om ordet, hvordan man forstår 

regnskapet, om ulike typer flertall og andre nyttige årsmøteskills. GVAA-SDH? Er ansvarlig for kurset, 

og vil stille med voksenledere under hele helgen. Deltakerne vil ikke kunne forlate hotellet uten deres 

tillatelse.  Kurset er gratis. Påmelding via min side på 4h.no senest mandag 27. januar. Link til 

påmelding her.  

 

Velkommen til årets viktigste møte! 
 

 

Med vennlig hilsen 

for 4H Akershus og Oslo 

 

 

Erlend Estenstad Ingrid Skuterud 

Varaordfører                                            Organisasjonsrådgiver 
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