
 

Sendes til:  

Medlemmer av Norske 4H-alumner 

 

Kopi til: 

4H Norge v/generalsekretær Randi Versto Kaasa 

Landsstyret v/styreleder Siri Myhre 

 
Levanger, 5. september 2020 

 

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Norske 4H-alumner 3. oktober 
 

Til: Alle 4H-alumner 

Tidspunkt: 3. oktober 10:00 

Sted: Scandic Bodø 

 

Vi ønsker alle alumner velkommen til Norske 4H-alumners ekstraordinære årsmøte 

2020! Årsmøtet er Norske 4H-alumner sitt høyeste organ, og avholdes hvert år i 

tilknytning til landsleir og nordisk leir. På grunn av Covid-19 ble årets årsmøte holdt 

digitalt, og vi avholder nå ekstraordinært årsmøte for de resterende sakene. På 

årsmøtet har alle alumner møte-, tale- og forslagsrett. 

 

Årsmøtet gjennomføres i forbindelse med N4Has aktivitetshelg i Bodø, lørdag 3. 

oktober. Registrering starter 10:00, årsmøtet starter 10:30.  

 

Årsmøtet sendes direkte på vår Facebookside.  

 

Vi gleder oss til å se dere! 

 

 

Med vennlig hilsen, 

Styret i Norske 4H-alumner 
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Årsmøtepapirer 

Norske 4H-alumners ekstraordinære årsmøte 2020 

 

Styret i Norske 4H-alumner for perioden 2019/2020: Foran fra venstre: Silje-Merethe Wold 

(styremedlem), Thea Tennefoss Hovda (sekretær), Rut Sandnes Vold (vara), Martha Knapp 

(redaktør/PR-ansvarlig). Bak fra venstre: Jonas Øisund (kasserer), Jørgen Vaaden (leder), Trond 

Sandstad Sletvold (styremedlem), Kim Nessa (nestleder). 
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Åpning ved leder Silje Merethe Wold 

Sak 01 Konstituering 
 

Sak 01.1 Godkjenning og opptelling av stemmeberettigede delegater 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Årsmøtet godkjenner antall stemmeberettigede årsmøterepresentanter. 

 

Sak 01.2 Valg av ordstyrer 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Eirik Førde velges som ordstyrer for årsmøtet. 

 

Sak 01.3 Valg av to referenter 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Jan Helge Maurtvedt og Anne Mina Maurtvedt velges som referenter for 

årsmøtet. 

 

Sak 01.4 Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Velges blant deltagerne på årsmøtet. 

 

Sak 01.4 Godkjenning av innkalling 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Årsmøtet godkjenner innkallingen. 

 

 

Sak 01.5 Godkjenning av forretningsorden 

 

Vedlegg 1 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Årsmøtet godkjenner styrets forslag til forretningsorden. 

 

Sak 01.6 Godkjenning av saksliste 

 

 Styrets forslag til vedtak: 

 Årsmøtet godkjenner sakslisten. 
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Sak 02 Handlingsplan 2020/2022 

 Vedlegg 2 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Årsmøtet godkjenner handlingsplanen til Norske 4H-alumner for perioden 

2020/2022. 

Sak 03 Innkomne saker 
 

Sak 03.1 Medlemskontingent for styremedlemmer i N4HA-styret 

 Vedlegg 3 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Årsmøtet vedtar å dekke medlemskontingenten for styremedlemmer i N4HA-

styret, maks to klubber. 

 

Sak 04 Vedtektsendringer 

Vedlegg 4, 5 og 6 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Årsmøtet vedtar vedtektsendringene. 

 

Sak 05 Revidert regnskap 2019/2020 

 Legges frem på årsmøtet 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Årsmøtet godkjenner det reviderte regnskapet til Norske 4H-alumner for 

perioden 2019/2020. 

 

 

Avslutning ved leder Silje Merethe Wold 
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Vedlegg til årsmøtepapirene 

VEDLEGG 1: Forretningsorden  
 

Forretningsorden 

Styret i Norske 4H-alumner sitt forslag til forretningsorden under årsmøtet 2018: 

 

Sammensetning tale-, forslags- og stemmerett. 

Alle 4H-alumner har tale og forslagsrett. 4H-alumnklubbene har 1 stemme pr. 

påbegynte 25. 4H-alumnmedlem i fylket, med maksimalt 5 stemmer pr. 4H-

alumnklubb. Det skal være avklart hvem som har stemmerett før møtet starter. 

 

Taletid, replikker m.m. 

Avgrensinger i taletid kan innføres av årsmøtet etter forslag fra ordstyrer eller 

årsmøterepresentanter. Ordstyrer kan gjøre unntak fra avgrenset taletid. Til hvert 

innlegg kan det gis maksimalt 2 replikker og 1 svarreplikk. Den som ønsker ordet, 

melder seg ved å skrive i chatten, for eksempel: «Innlegg Jørgen» eller «Kommentar 

Silje». Innlegg til dagsorden, forretningsorden og voteringsorden skal slippes til 

utenom talerlista. Ordstyrer eller årsmøterepresentanter kan foreslå å stette strek når 

de mener en sak er ferdig drøftet. Etter strek er satt, kan ingen nye innlegg fremmes i 

saken. 

 

Behandling av saker 

Alle forslag til endringer, tilføyelser eller strykninger skal fremmes skriftlig. 

 

Regler for avstemming 

• Dersom ikke annet blir bestemt, blir saker avgjort med alminnelig flertall 

(flertall av de avgitte stemmene). 

• Vedtektsendring krever at minst 2/3 av årsmøterepresentantene stemmer for 

forslaget.  

• Blanke stemmer regnes som gyldige stemmer. 

• Det skal være skriftlig valg på leder. Andre personvalg kan avgjøres ved 

akklamasjon, dersom det ikke er motkandidater. Skriftlig votering skal 

gjennomføres dersom minst én representant krever det, og/eller dersom det er 

forslag om mer enn én kandidat. 

• Får to forslag eller to kandidater likt antall stemmer, skal det gjennomføres ny 

avstemning. 

• Alle med stemmerett skal levere stemmeskilt til ordstyrer dersom de forlater 

årsmøtestedet. 

• Ordstyrer kan fremme forslag til unntak i forretningsorden og dagsorden. 
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VEDLEGG 2: Handlingsplan for Norske 4H-alumner 2020/2022 

Handlingsplan for Norske 4H-alumner 2020/2022 
Handlingsplanen er laget med utgangspunkt i vedtektene til Norske 4H-alumner (N4HA).  

 

Herunder vil vi kontinuerlig arbeide for å 

• Inspirere alumnklubbene og legge til rette for god kommunikasjon. 

• Synliggjøre 4H og 4H-alumner både eksternt og internt i organisasjonen.  

• Arbeide for å øke interessen for frivillig arbeid i 4H.  

• Delta på leir på fylkes-, nasjonalt og nordisk nivå, og andre arrangement i regi 

av 4H, og arbeide for å skape engasjement i organisasjonen.   

• Være gode forbilder for yngre 4H-medlemmer.  

• Sikre god informasjonsflyt til alumnene. 

• Bruke sosiale medier aktivt.  

• Være en støtte for alumnklubbene gjennom fadderordningen. 

 

Satsningsområder i den kommende perioden vil struktureres etter tre hovedområder: 

• Kompetanseutvikling 

• Regionsamarbeid 

• Ressursbank
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1. Kompetanseutvikling 

 

N4HA ønsker å skape bedre faglig bredde og kompetanse blant våre medlemmer. På denne 

måten vil alumnene bli bedre rustet til å bidra i organisasjonens arbeid, og føle seg trygge på 

seg selv. 

 

Tiltak: 

• Styrke og videreutvikle våre egne kurs.  

• Øke bruken av eksterne samarbeidspartnere for kompetanseutvikling på 

arrangementene våre. 

• Jobbe for å øke deltagelsen på arrangementene våre.  

• Promotere arrangementer i regi av 4Hs samarbeidspartnere.  

 

 

2. Regionsamarbeid  

 

N4HA vil arbeide for et godt samarbeid mellom alumnklubbene på tvers av regionene.  

 

Tiltak: 

• Oppfordre til økt samarbeid i regionene.  

• Videreføre alumnutvekslingsordningen. 

• Felles årsplan 

 

 

 

3. Ressursbank 

 

N4HA mener at det vil være enklere for alle å planlegge arrangementer dersom det gis 

hjelpemidler til det. Det er også viktig å få oversikt over og systematisere det ubrukte 

potensialet som finnes i organisasjonen ved å lage et system som kartlegger dette.  

 

Tiltak: 

• Utvikle en ressursbank der alumner kan finne oppskrifter, maler og annet nyttig 

materiell til bruk på arrangementer og kurs.  

Lage en oversikt over ressurspersoner, og kontaktinformasjonen til disse. 
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VEDLEGG 3: Medlemskontingent for styremedlemmer i N4HA-styret 
 

Medlemskontingent for styremedlemmer i N4HA-styret 

Styret i N4HA gjør en stor jobb. Ferier, helger og timene før og etter jobb blir brukt til 

styrearbeid. Arrangementer skal planlegges, papirer skal ut, SoMe skal opprettholdes 

og medlemmer skal underholdes og informeres.  

Vi mener at styremedlemmene i N4HA kan få dekt sin medlemskontingent av N4HA, 

som en godbit. Siden nytt styre blir valgt på leir på sommeren, så er vårt forslag at 

dette blir betalt det påfølgende året. Dette vil si at de som blir valgt inn sommeren 

2021 får dekt kontingenten for 2022. 

Da flere er medlem i flere klubber i tillegg til egen alumnklubb, for eksempel NIFYEA 

eller moderklubb, mener vi også at N4HA kan dekke flere kontingenter. Maks to per 

medlem. 

 

Styret i N4HA 2020/2021 
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Vedlegg 4: Gjeldende vedtekter 

Vedtekter for Norske 4H-alumner  
Vedtatt på Norske 4H-alumners årsmøte 22.07.2018.   

Godkjent av sentralstyret i 4H Norge …  

  

§ 1 Navn  

Norske 4H-alumner, forkortet N4HA.   

  

§ 2 Formål  

Norske 4H-alumner er en landsomfattende organisasjon for alle 4H-alumner som 

skal bidra til å skape aktivitet blant medlemmer i 4H Norge.  

  

§ 3 Plassering i organisasjonen  

Norske 4H-alumner er en del av 4H Norge og er dermed underlagt 4H Norges 

sentralstyre og 4H Norges vedtekter.   

  

§ 4 Målsetting  

a. Være behjelpelig overfor organisasjonens medlemmer og alumnklubber med 

spørsmål og problemstillinger angående 4H.  

b. Være alumnenes stemme i 4H Norge og styrke 4H-alumnenes posisjon i 4H  

c. Øke engasjementet blant alumnene på fylkes-, lands- og internasjonalt plan.   

d. Skape og bidra til å lage engasjerende aktiviteter for 4H-alumnene, og andre 

skulle være aktuelt for.  

e. Arbeide og legge til rette for at 4H-alumnene skal kunne bruke sin kunnskap 

og erfaring i 4H.   

  

§ 5 Medlemskap  

4H-alumner er 4H-medlemmer som etter 4H Norges vedtekter er definert som 

alumner.   

  

Man kan være 4H-alumn i en alumnklubb, Norske IFYE-alumner, lokal 4H-klubb eller 

som direktemedlem i Norske 4H-alumner.   

  

§ 6 Alumnklubb  

En alumnklubb er åpen for medlemskap for alle medlemmer jf. § 5 som vil følge 

Norske 4H-alumners vedtekter.   

  

Hver alumnklubb velger et eget styre, stemt frem av alumnklubbens medlemmer. 

Alumnklubbstyret har ansvaret for driften av alumnklubben.   

  

§ 7 Årsmøte  

Årsmøtet i Norske 4H-alumner er det overordnede styringsorganet i Norske 4H-

alumner, og bestemmer retningen for organisasjonens arbeid.  
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Årsmøtet i Norske 4H-alumner er sammensatt av:  

  

a. Representanter fra fylkene, valgt av alumnklubbens medlemmer.  

• Fylker med 1-24 alumner har én (1) representant med stemmerett.  

• Fylker med 25-49 alumner har to (2) representanter med stemmerett.  

• Fylker med 50-74 alumner har tre (3) representanter med stemmerett.  

• Fylker med 75-99 alumner har fire (4) representanter med stemmerett.  

• Fylker med 100-124 alumner har fem (5) representanter med stemmerett.  

• Fylker med 150 eller flere alumner har sju (7) representanter med stemmerett.  

  

Antallet bestemmes ut fra medlemstallene slik de foreligger per 1. mai i årsmøteåret. 

I fylker med flere alumnklubber enn én (1) klubb skal representantene fordeles basert 

på medlemstallet i alumnklubbene. En alumnklubb kan ha maks fem (5) 

stemmeberettigede delegater på årsmøtet.  

  

a. To (2) representanter fra sentralstyret i 4H Norge.  

b. Styret i Norske 4H-alumner.   

  

Årsmøtet til Norske 4H-alumner er åpent for observatører.  

  

Det er kun representantene fra alumnklubbene som har stemmerett i årsmøtet. Styret 

i Norske 4H-alumner, representanter fra sentralstyret og andre observatører har 

talerett, men ikke stemmerett i årsmøtet.  

  

Ordinært årsmøte i Norske 4H-alumner holdes hvert år i tilknytning til lands- eller 

nordisk leir. Nærmere tid og sted fastsettes av styret i Norske 4H-alumner i samråd 

med leirkomiteen, og kunngjøres i organisasjonen minst fire (4) måneder før 

årsmøtet avholdes.  

  

Innkalling med saksliste og sakspapirer skal sendes årsmøterepresentantene minst 

fire (4) uker før årsmøtet.  

  

Alumnklubbene og sentralstyre i 4H Norge kan fremme saker til årsmøtet i Norske 

4H-alumner. Innsendte saker må være styret i hende senest to (2) måneder før 

årsmøtet.  

  

Årsmøtet til Norske 4H-alumner er beslutningsdyktig når minst halvparten av 

de stemmeberettigede årsmøterepresentantene er til stede. Blanke stemmer regnes 

som gyldige stemmer. Vedtak fattes med absolutt flertall (mer enn 50 % av de avgitte 

stemmene).  

  

Det skal føres protokoll fra årsmøtet i Norske 4H-alumner.  
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Årsmøtet skal åpnes med 4H-løftet.  

  

Ordinært årsmøte i Norske 4H-alumner skal behandle:  

  

a. Valg av to (2) representanter til å skrive under protokollen sammen med 

ordføreren.  

b. Forretningsorden for årsmøtet.  

c. Årsmelding fra styret i Norske 4H-alumner.  

d. Revidert regnskap.  

e. Innkomne saker.  

f. Handlingsplan.  

g. Budsjett for to (2) år.  

h. Tilsetting av revisor.  

i. Valg.  

  

Valg foregår i den oppnevnte rekkefølgen:  

  

1. Ordfører og varaordfører til årsmøtet.  

2. Leder – velges for ett (1) år.  

3. Nestleder – velges for ett (1) år.  

4. Kasserer – velges for ett (1) år.  

5. Sekretær – velges for ett (1) år.  

6. Redaktør og PR-ansvarlig – velges for ett (1) år.   

7. Styremedlem – velges for ett (1) år.  

8. Styremedlem 2 – velges for ett (1) år.  

9. Vara – velges for ett (1) år.  

10. Valgkomité bestående av tre (3) medlemmer for tre (3) år.   

• Det velges ett (1) medlem hvert år.  

  

Det skal være skriftlig valg på leder. Ved personvalg utenom dette, skal det være 

skriftlig valg dersom det er forslag på mer enn én kandidat, eller om en representant 

på årsmøtet krever dette.  

  

Ekstraordinært årsmøte i Norske 4H-alumner holdes når styret i Norske 4H-alumner 

eller minst 1/3 av de stemmeberettigede årsmøterepresentantene fra forrige årsmøte 

forlanger det. Tidsfrister for innkalling og saksliste er som for ordinært årsmøte.  

  

Reise- og oppholdsutgifter for årsmøterepresentantene dekkes ikke av Norske 4H-

alumner, bortsett fra for styret i Norske 4H-alumner.  

  

§ 8 Styret i Norske 4H-alumner  

Styret i Norske 4H-alumner består av syv (7) medlemmer og én (1) vara:  

  

• Leder  
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• Nestleder  

• Kasserer  

• Sekretær  

• Redaktør/PR-ansvarlig  

• To (2) styremedlemmer  

• 1. vara  

  

Alle medlemmene i styret har møteplikt. Vara har møteplikt ved frafall, og ellers 

møterett.  

  

Sentralstyret i 4H Norge skal tilbys å møte i Norske 4H-alumners styremøter med én 

(1) representant med tale- og forslagsrett.  

  

For gyldig vedtak i styret kreves at minst fire (4) styremedlemmer har stemt for 

forslaget. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Vara har kun stemmerett ved 

frafall.  

  

Styret i Norske 4H-alumner skal:  

  

a. Være styringsorgan for alle 4H-alumner og medlemmer i alumnklubber i 

samsvar med Norske 4H-alumners vedtekter.  

a. Ha jevnlig kontakt med alumnklubbene i de ulike fylkene og være tilgjengelig 

for dem.  

b. Forvalte Norske 4H-alumner midler med lav risiko.  

c. Legge til rette for at 4H-alumner har et oppdatert aktivitetstilbud i tråd med 4H 

Norges verdier.  

d. Samarbeide med sentralstyret og 4H Norge om hvordan vi sammen skal 

drive organisasjonen fremover.  

  

Det skal føres referat fra alle styremøtene i Norske 4H-alumner.   

  

§ 9 Vedtektsendring  

Forslag om endring av vedtektene til Norske 4H-alumner må være styret i hende 

senest seks (6) måneder før årsmøtet.   

  

Forslag til nye vedtekter skal være tilgjengelig for alumnklubbene senest to (2) 

måneder før årsmøtet.  

  

Vedtektsendring krever 2/3 flertall.   

  

§ 10 Oppløsning av Norske 4H-alumner  

Dersom Norske 4H-alumner slutter å fungere, skal 4H Norge forvalte resterende 

eiendeler og midler. Dette skal oppbevares i fem (5) år. Dersom det innen denne 
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tiden ikke er opprettet et styre i Norske 4H-alumner, tilfaller midlene og eiendelene 

4H Norge.   

  

§ 11 Ikrafttreden  

Vedtektene vedtas av årsmøtet i Norske 4H-alumner og er gyldige etter godkjenning 

av sentralstyret i 4H Norge.   
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Vedlegg 5: Forslag til nye vedtekter 

Vedtekter for Norske 4H-alumner 

Vedtatt på Norske 4H-alumners årsmøte 22.07.2018.  

Godkjent av sentralstyret i 4H Norge … 

 

§ 1 Navn 

Norske 4H-alumner, forkortet N4HA.  

 

§ 2 Formål 

Norske 4H-alumner er en landsomfattende organisasjon for alle 4H-alumner som 
skal bidra til å skape aktivitet blant medlemmer i 4H Norge. 

 

§ 3 Plassering i organisasjonen 

Norske 4H-alumner er en del av 4H Norge og er dermed underlagt 4H Norges 
sentralstyre og 4H Norges vedtekter.  

 

§ 4 Målsetting 

a. Være behjelpelig overfor organisasjonens medlemmer og alumnklubber med 
spørsmål og problemstillinger angående 4H. 

b. Være alumnenes stemme i 4H Norge og styrke 4H-alumnenes posisjon i 4H 
c. Øke engasjementet blant alumnene på fylkes-, lands- og internasjonalt plan.  
d. Skape og bidra til å lage engasjerende aktiviteter for 4H-alumnene, og andre 

skulle være aktuelt for. 
e. Arbeide og legge til rette for at 4H-alumnene skal kunne bruke sin kunnskap 

og erfaring i 4H.  
 

§ 5 Medlemskap 

4H-alumner er 4H-medlemmer som etter 4H Norges vedtekter er definert som 
alumner.  

 

Man kan være 4H-alumn i en alumnklubb, Norske IFYE-alumner, lokal 4H-klubb eller 
som direktemedlem i Norske 4H-alumner.  

 

§ 6 Alumnklubb 
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En alumnklubb er åpen for medlemskap for alle medlemmer jf. § 5 som vil følge 
Norske 4H-alumners vedtekter.  

 

Hver alumnklubb velger et eget styre, stemt frem av alumnklubbens medlemmer. 
Alumnklubbstyret har ansvaret for driften av alumnklubben.  

 

§ 7 Årsmøte 

Årsmøtet i Norske 4H-alumner er det overordnede styringsorganet i Norske 4H-
alumner, og bestemmer retningen for organisasjonens arbeid. 

 

Årsmøtet i Norske 4H-alumner er sammensatt av: 

 

a. Representanter fra fylker alumnklubbene, valgt av alumnklubbens medlemmer. 

• Fylker Alumnklubber med 01-24 alumner medlemmer har én (1) 
representant med stemmerett 

• Fylker Alumnklubber med 25-49 alumner medlemmer har to (2) 
representanter med stemmerett 

• Fylker Alumnklubber med 50-74 alumner medlemmer har tre (3) 
representanter med stemmerett 

• Fylker Alumnklubber med 75-99 alumner medlemmer har fire (4) 
representanter med stemmerett 

• Fylker Alumnklubber med 100-124 alumner medlemmer har fem (5) 
representanter med stemmerett 

• Fylker Alumnklubber med 125-149 alumner medlemmer har seks (6) 
representanter med stemmerett 

• Fylker Alumnklubber med 159 eller flere alumner medlemmer har sju (7) 
representanter med stemmerett 

 

Antallet bestemmes ut fra medlemstallene slik de foreligger per 1. mai i årsmøteåret. 
I fylker med flere alumnklubber enn én (1) klubb skal representantene fordeles basert 
på medlemstallet i alumnklubbene. En alumnklubb kan ha maks fem (5) 
stemmeberettigede delegater på årsmøtet. Alumner som ikke er tilknyttet en 
alumnklubb (alumner som er tilknyttet lokale 4H-klubber) teller ikke med i 
medlemstallet til alumnklubben i fylket og påvirker dermed ikke antall delegater som 
alumnklubben kan sende på årsmøte.  

 

b. To (2) representanter fra sentralstyret i 4H Norge. 
c. Styret i Norske 4H-alumner.  
 

Årsmøtet til Norske 4H-alumner er åpent for observatører. 
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Det er kun representantene fra alumnklubbene som har stemmerett i årsmøtet. Styret 
i Norske 4H-alumner, representanter fra sentralstyret og andre observatører har 
talerett, men ikke stemmerett i årsmøtet. 

 

Ordinært årsmøte i Norske 4H-alumner holdes hvert år i tilknytning til lands- eller 
nordisk leir. Nærmere tid og sted fastsettes av styret i Norske 4H-alumner i samråd 
med leirkomiteen, og kunngjøres i organisasjonen minst fire (4) måneder før 
årsmøtet avholdes. 

 

Innkalling med saksliste og sakspapirer skal sendes årsmøterepresentantene minst 
fire (4) uker før årsmøtet. 

 

Alumnklubbene og sentralstyre i 4H Norge kan fremme saker til årsmøtet i Norske 
4H-alumner. Innsendte saker må være styret i hende senest to (2) måneder før 
årsmøtet. 

 

Årsmøtet til Norske 4H-alumner er beslutningsdyktig når minst halvparten av de 
stemmeberettigede årsmøterepresentantene er til stede. Blanke stemmer regnes 
som gyldige stemmer. Vedtak fattes med absolutt flertall (mer enn 50 % av de avgitte 
stemmene). 

 

Det skal føres protokoll fra årsmøtet i Norske 4H-alumner. 

 

Årsmøtet skal åpnes med 4H-løftet. 

 

Ordinært årsmøte i Norske 4H-alumner skal behandle: 

 

a. Valg av to (2) representanter til å skrive under protokollen sammen med 
ordføreren. 

b. Forretningsorden for årsmøtet. 
c. Årsmelding fra styret i Norske 4H-alumner. 
d. Revidert regnskap. 
e. Innkomne saker. 
f. Handlingsplan. 
g. Budsjett for to (2) år. 
h. Tilsetting av revisor. 
i. Valg. 
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Valg foregår i den oppnevnte rekkefølgen: 

 

1. Ordfører og varaordfører til årsmøtet 
2. Leder – velges for ett (1) år 
3. Nestleder – velges for ett (1) år 
4. Kasserer – velges for ett (1) år 
5. Sekretær – velges for ett (1) år 
6. Redaktør og PR-ansvarlig – velges for ett (1) år 
7. Styremedlem – velges for ett (1) år 
8. Styremedlem 2 – velges for ett (1) år 
9. Vara – velges for ett (1) år 
10. Valgkomité bestående av tre (3) medlemmer for tre (3) år 

• Det velges ett (1) medlem hvert år. 
j.  

1. Ordfører og varaordfører, velges for ett (1) år 
2. Leder – velges for ett (1) år 
3. Nestleder – velges for to (2) år i oddetallsår 
4. Kasserer – velges for to (2) år i partallsår 
5. Sekretær – velges for to (2) år i oddetallsår 
6. Redaktør og PR-ansvarlig – velges for to (2) år i partallsår 
7. Styremedlem – velges for to (2) år i oddetallsår 
8. Styremedlem – velges for to (2) år i partallsår 
9. Vara – velges for to (2) år i oddetallsår 
10. Valgkomité bestående av tre (3) medlemmer for tre (3) år 

• Det velges ett (1) medlem hvert år. 
 

Styret bør ikke bestå av mer enn to (2) medlemmer fra samme alumnklubb. 

 

Det skal være skriftlig valg på leder. Ved personvalg utenom dette, skal det være 
skriftlig valg dersom det er forslag på mer enn én kandidat, eller om en representant 
på årsmøtet krever dette. 

 

Ekstraordinært årsmøte i Norske 4H-alumner holdes når styret i Norske 4H-alumner 
eller minst 1/3 av de stemmeberettigede årsmøterepresentantene fra forrige årsmøte 
forlanger det. Tidsfrister for innkalling og saksliste er som for ordinært årsmøte. 

 

Reise- og oppholdsutgifter for årsmøterepresentantene dekkes ikke av Norske 4H-
alumner, bortsett fra for styret i Norske 4H-alumner. 

 

§ 8 Styret i Norske 4H-alumner 
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Styret i Norske 4H-alumner består av syv (7) medlemmer og én (1) vara: 

 

• Leder 

• Nestleder 

• Kasserer 

• Sekretær 

• Redaktør/PR-ansvarlig 

• To (2) styremedlemmer 

• 1. vara 
 

Alle medlemmene i styret har møteplikt. Vara har møteplikt ved frafall, og ellers 
møterett. 

 

Sentralstyret i 4H Norge skal tilbys å møte i Norske 4H-alumners styremøter med én 
(1) representant med tale- og forslagsrett. 

 

For gyldig vedtak i styret kreves at minst fire (4) styremedlemmer har stemt for 
forslaget. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Vara har kun stemmerett ved 
frafall. 

 

Styret i Norske 4H-alumner skal: 

 

a. Være styringsorgan for alle 4H-alumner og medlemmer i alumnklubber i 
samsvar med Norske 4H-alumners vedtekter. 

a. Ha jevnlig kontakt med alumnklubbene i de ulike fylkene og være tilgjengelig 
for dem. 

b. Forvalte Norske 4H-alumner midler med lav risiko. 
c. Legge til rette for at 4H-alumner har et oppdatert aktivitetstilbud i tråd med 4H 

Norges verdier. 
d. Samarbeide med sentralstyret og 4H Norge om hvordan vi sammen skal drive 

organisasjonen fremover. 
 

Det skal føres referat fra alle styremøtene i Norske 4H-alumner.  

 

§ 9 Vedtektsendring 

Forslag om endring av vedtektene til Norske 4H-alumner må være styret i hende 
senest seks (6) måneder før årsmøtet. 

Forslag til vedtektsendringer for Norske 4H-alumner må være styret i hende senest 
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fire (4) måneder før årsmøtet. 

Forslag til nye vedtekter skal være tilgjengelig for alumnklubbene senest to (2) 
måneder før årsmøtet. 

 

Vedtektsendring krever 2/3 flertall.  

 

§ 10 Alkohol på arrangementer 

a. Alle arrangementer i regi av styret i Norske 4H-alumer skal være alkoholfrie 
b. Styret i Norske 4H-alumner oppfordrer at alle arrangement i regi av 

alumnklubbene skal være alkoholfrie 
 

§ 10 § 11 Oppløsning av Norske 4H-alumner 

Dersom Norske 4H-alumner slutter å fungere, skal 4H Norge forvalte resterende 
eiendeler og midler. Dette skal oppbevares i fem (5) år. Dersom det innen denne 
tiden ikke er opprettet et styre i Norske 4H-alumner, tilfaller midlene og eiendelene 
4H Norge.  

 

§ 11 § 12 Ikrafttreden 

Vedtektene vedtas av årsmøtet i Norske 4H-alumner og er gyldige etter godkjenning 
av sentralstyret i 4H Norge.  
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Vedlegg 6: Begrunnelse til vedtektsendringene 

Begrunnelse til vedtektsendringene 

§7  

a. Mange fylker har blitt slått sammen, så for at alle alumnklubbene skal bli hørt 

og representert under årsmøte, så ønsker vi å gjøre dette om til 

«Alumnklubber» 

Her ser dere også at vi ikke ønsker å telle med alumnmedlemmer som ikke er 

tilknyttet alumnklubb, dette er først og fremst for ordensskyld, vi kan enkelt 

finne tallene og medlemmene i hver enkelt alumnklubb, men det er 

vanskeligere å hente ut alumnmedlemmer fra lokalklubber.  

Deretter ønsker vi å få disse alumnmedlemmene med i alumnklubbene, dette 

tjener både alumnklubben og N4HA på. 

 

i. Vi ønsker deretter å endre hvor lenge hvert enkelt styremedlem sitter i N4HA 

styret.  

Vi har sett at de fleste ønsker å sitte i flere år, og at det gjør styrearbeidet 

enklere. De som sitter fra året før kan hjelpe de nye som kommer inn med 

Office og lignende. Dette ser vi i styret 2019/2020 på som tidsbesparende og 

positivt. Vi ønsker å få inn styremedlemmer som brenner for det de driver 

med, og ønsker å sitte lengre. Vi føler også at styret er veldig sårbart slik 

vedtektene er nå, da man potensielt risikerer åtte nye styremedlemmer hvert 

eneste år, og dermed mister alt av kontinuitet. 

 

§9 

For å gi de nye styrene i alumnklubbene mulighet til å komme med forslag til 

vedtektsendringer, så ønsker vi å korte ned fristen fra seks (6) til fire (4) måneder.  

Dette vil da si at de alle alumnklubbene har hatt årsmøte og styrene i alumnklubbene 

får bedre tid på å se på vedtektsendringene, og komme med eventuelle endringer. 
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§10 

N4HA ønsker å ha en egen paragraf om alkohol på arrangementer, da vi føler 4H 

Norge sine vedtekter har gråsoner. Vi ønsker at alle arrangement som N4HA 

arrangerer, StyreBOOST!, N4HAs aktivitetshelg og lignende blir helt alkoholfrie. 

Deretter ønsker vi å KUN legge inn en oppfordring til styrene og alle alumnklubbene 

om å holde alle arrangementene alumnklubbene arrangerer alkoholfrie. Dette er KUN 

en oppfordring, men likevel noe vi ønsker å ha i vedtektene da det setter en viktig 

presedens.  

 

§11 og §12 

Grunnet vårt ønske om en alkoholparagraf, så flyttes de før §10 og §11 ned ett hakk 

hver. Dette er da bare en endring i paragraftallet.  

 


