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Ps! Vi anbefaler sterkt at alle som skal delta på årsmøtet, skriver ut dette dokumentet.  
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SAK 1 Godkjenning av innkalling og sakliste 
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Styrets forslag til saksliste:  

SAK 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 

SAK 2. Valg av referent og tellekorps 

SAK 3. Valg av to (2) personer til å skrive under protokoll fra årsmøtet 

SAK 4. Godkjenning av forretningsorden 

SAK 5. Årsmelding for 2019 

SAK 6. Regnskap 2019, revisormelding og uttalelse fra kontrollkomiteen 

Generaldebatt 

SAK 7. Årsplan 2020 og 2021 

SAK 8. Arrangører fylkesarrangement 

SAK 9. Budsjett 2020 og foreløpig budsjett 2021 og 2022 

SAK 10. Uttalelser 

SAK 11. Innkomne saker 

SAK 12. Valg 

 

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner innkalling og sakliste. 
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SAK 2 Valg av referent og tellekorps 
 

Styrets forslag til kandidater er spurt på forhånd. Har du andre kandidater du vil fremme kan 
du ta ordet. 

Forslag til vedtak: Årsmøtet velger ? (??) og ? (?) som referenter og ? (?) og ?(?) som 
tellekorps.  

 

SAK 3 Valg av to (2) personer til å skrive under protokoll 
fra årsmøtet 

 

Styrets kandidater er spurt på forhånd. Har du andre kandidater du vil fremme kan du ta 
ordet. 

Forslag til vedtak: Årsmøtet velger ? (?) og ? (?) til å skrive under protokollen fra årsmøtet. 
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SAK 4 Godkjenning av forretningsorden 
Ordfører legger fram styrets forslag til forretningsorden for årsmøte. Etterpå er ordet fritt. 

 

 

 

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner forslag til forretningsorden. 
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SAK 5 Årsmelding for 2019  
Styret legger fram saken. Etterpå er ordet fritt. 

 
 

 
 

  

 

Årsmelding 2019 

4H Rogaland  

 



7 
 

 
 
 
 
 
 
 
Årsmelding for 4H Rogaland 2019 
 
4H Rogaland er et fylkeslag i 4H Norge. Fylkeslaget består av alle 4H-klubbene, 
nemndene og 4H-gårdene i fylket.  
 
Design: 4H Rogaland 
Trykk: 4H Rogaland 
 
Fosidefoto: Storkurs 2019 
Foto: 4H Rogaland 
 
Adresse:  
4H Rogaland 
 
Sandvikvegen 21 
4016 STAVANGER 

 
 
 
 
 
Kontaktinformasjon:  
E-post: rogaland@4h.no  
 
www.4h.no/rogaland 
www.facebook.com/4hrogaland 
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Hilsen fra fylkesstyret 
 

Enda et 4H-år er over og jeg 
håper alle sitter igjen med gode 
minner og kanskje noen nye 
venner de har fått i løpet av året 
som har gått. 
 
I løpet av året har det blitt 
arrangert flere kjekke 
arrangement for medlemmene i 
fylket. Styrevervkurs i Skjold, 
Storkurs på Varhaug og 
Fylkesleir i Bjørheimsbygd. 
Tusen takk til de klubbene og 
nemdene som har tatt på seg 
ansvaret som arrangør i år, det 
hadde ikke vært mulig uten dere. 
I tillegg var 4H Rogaland godt 
representert på Nordisk leir på 
Bornholm i Danmark. Jeg håper  
minst like mange tar turen til 
Bodø i 2020! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeg håper også at alle har lært 
mye nytt i løpet av året, mitt år 
som leder i 4H Rogaland har  
hvertfall vært veldig lærerikt. 
Prosjektene er en god mulighet til 
«å lære ved å gjøre» i 4H, og jeg 
gleder meg til prosjektene fra 
2020 blir digitale. 
 
Tusen takk til alle som har gjort 
en innsats for 4H Rogaland! 
 
Med vennlig hilsen 
Mari Aksdal Hermansen, leder i 
4H Rogaland 
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Om 4H  
 
4H Norge er en landsomfattande, ideell 
barne- og ungdomsorganisasjon som er 
livssynsnøytral og partipolitisk 
uavhengig. 4H er unik som 
medlemsstyrt organisasjon kor 
medlemmane sjølv avgjere kva dei vil 
utforske og tileigne seg kunnskap om. 
 
4H har som formål å utvikle en aktiv og 
samfunnsengasjert ungdom med 
ansvarsfølelse og respekt for natur og 
menneske og bruker mottoet «Å lære 
ved å gjøre». 4H sine kjerneverdier kommer tilbake i 4H løftet: «vi lover å arbeide 
mot det mål å bli en ungdom med klart hode, varmt hjerte, flinke hender og god 
helse». 4H-programmet er delt i områda Natur, Kultur, Samfunn og Helse. 
 
Oversikt under viser hvordan 4H Norge er bygd opp. 4H Rogaland er et av 
fylkesledda i 4H Norge og består av alle 4H klubbene, 4H nemndene og 4H 
gårdene i fylket.  

 
 
Fylkesårsmøtet er øverste styringsorgan, og blir arrangert innen utgangen av mars 
hvert år. På årsmøtet blir det valgt et fylkesstyre. Styret skal fram til neste årsmøte 
ta avgjørelser og behandle saker på vegne av alle 4H-medlemmer i fylket. Styret har 
ansvaret for å følge det årsmøtet har vedtatt; budsjett, årsplan og handlingsplan med 
mer.  
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Arbeid i perioden  
I dette kapittelet skal vi rapportere handlingsplanen for 2019 og 2020, vedtatt på 
årsmøte i 2019. Akkurat slik som budsjett og regnskap, følger handlingsplanen 
kalenderåret.  
 
4H Norge sitt landsmøte 2018 sa: 4H skal fra 2018 til 2024 bli større – smartere – 
synligere 
 
4H Rogaland sitt årsmøte 2019 sier: 4H Rogaland skal i perioden 2019-2020 gjøre 
medlemmer og foresatte stolte av organisasjonen. Samtidig som vi gjør oss selv 
Større – smartere – synligere 
 
 
MÅL TILTAK  

4H Norge skal 
bli større med 
flere 
medlemmer og 
større 
deltakelse på 
arrangement i 
hele landet. 
 
 
4H Rogaland  
skal bli større 
med flere 
medlemmer og 
større 
deltakelse på 
arrangement i 
fylket 

Gjennomføre vervekampanjer i samarbeid med 4H Norge og klubbene. 
Vervemål: 1500 
 Vervekampanjer er gjennomført. Vi var ved nyttår 1345 medlemmer. 

Heldigvis ett år igjen av perioden! Fokus på rekruttering og verving 
fortsetter i 2020.  

 
Flittig informere klubbene om hvilke arrangement som er til enhver tid  
 I tillegg til de vanlige kanalene har vi i år satt markedsføringen i 

Sosiale media mer i system.  
 
Videreføre de arrangementene man allerede har på fylkesnivå 
Fylkesleir, Storkurs, Styrevervkurs, Klubbrådgiversamling og Senior og 
alumnsprell er gjennomført 
 
Jobbe for å få flere engasjerte klubbrådgivere. Utbedre kursbildet 
 Vi opplever et voksende engasjement for 4H, noe rekordpåmelding til 

klubbrådgiversamling 2020 er et bevis på. Dette er likevel et punkt 
styret skal jobbe videre med til neste år.   

 
Arbeide for å få flere deltakere på arrangement 
 Fylkesstyret har brukt ressurser på å være mer synlige enn før både 

på arrangement og i sosiale media. I tillegg har vi lagt til rette for 
«reklame» for neste arrangement. For eks. reklame for storkurs 
under styrevervkurset.  

 
Starte to nye klubber 
 Dessverre fikk vi avslag på søknader, og prosjektet 4H Haugen 

(Storhaug i Stavanger) er derfor ikke satt i gang. Dette tiltaket 
overføres til 2020.  
 

Skape mer engasjement rund 4H-gårdene 
 Ett av styremedlemmene har spesielt fått ansvar for å skape blest om 

4H-gårdsarbeidet. Under messa Agrovisjon var dette hovedfokus.  
 
Verve flere kløver- og støttemedlemmer. Ha egne kurs for voksne på leir 
slik at 4H blir kjekt og sosialt for alle.  
 Egne aktiviteter for de voksne er gjennomført på flere av 

arrangementa. Dette videreføres også i 2020.  
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4H Norge skal 
jobbe smartere 
digitalt og 
utvikle rutiner 
og maler som 
gjør det 
enklere å være 
medlem, 
tillitsvalgt og 
ansatt i 4H 
 
4H Rogaland 
skal jobbe 
smartere 
digitalt og 
utvikle rutiner 
og maler som 
gjør det 
enklere å være 
medlem, 
tillitsvalgt og 
ansatt i 4H. 4H 
Rogaland skal 
og jobba for å 
bedre 
arbeidsrutinene 
i styret. Bedre 
samarbeidet 
med 
valgkomiteen. 

Opprette og bruke arbeidsgrupper for å avlaste styret. 
 Styret satte ned arbeidsgruppe for utvikling av prosjektplan og 

søknad 4H Haugen og Agrovisjon. Denne arbeidsmetoden skal 
brukes enda mer i 2020. 

 
Arrangere instruktørsamling  
 For å sikre god planlegging av styrevervkursene, samlet vi alle 

instruktørene til møte og inspirasjon en helg i januar.  
 

Samarbeid med nærliggende organisasjoner 
 Ingen nye samarbeidspartnere i 2019. Se oversikt over 

samarbeidsorganisasjoner i årsmelding. Dette blir en satsning i 2020  
 
Framsnakking av organisasjonen 
 Styret har drevet nettverksbygging på blant annet 

Landbrukskonferansen. Dette er et arbeid som må holde fram.  
 
Tydelig SoMe strategi 
 Styret har laget publiseringsplan og fordelt ansvar. Dette har fungert 

bra og vil fortsette til neste år.  
 
Informasjonsutveksling med andre fylker 
 Styreleder har tett kontakt med kontaktperson i sentralstyret og de 

andre fylkeslederne. Har også deltatt på Landstyrmøter i 4H N.   
 
Fylkesstyreseminar 
 Styreboost (hyttetur) for fylkesstyret i Rogaland gjennomført like etter 

årsmøtet.  
 Styret har deltatt på fylkesstyreopplæringen både nasjonalt og 

regionalt (de fire 4H-fylkene på Vestlandet).  
 
Nominere potensielle kandidater til æresdiplom 
 Styret har vurdert, men ikke nominert noen i 2019.  
 
Opprette en base med maler for styrearbeid i klubb 
 4H Norge har tatt ansvar for dette. Publiseres i 2020.  

4H Norge skal 
være synligere 
i mediebildet 
 
 
4H Rogaland 
skal være 
synligere i 
mediebildet. 

Jobbe smart på sosiale media  
 Styret har laget en plan, og oppdaterer regelmessig. Konkurranser 

og innlegg blir publisert både på Instagram og Facebook.  
 
Nå 1600 likes på Facebook. 1000 følgere på Instagram 
 Vi har nå 1563 likes på Facebook og 585 følgere på Instagram. Altså 

god vei til å nå målet vårt for perioden.  
 
Profilere og få medieoppslag på eksisterende arrangement 
 Pressemeldinger er sendt til media i forkant av hvert arrangement.  

 I større grad inkludere de 4H gårdene man har 
 Ingen spesielle tiltak er gjort i 2019. Dette tiltaket overføres til 2020.  
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Firkløveren 4H vant Drømmedag i 2019.  
 
 
Styret 
I løpet av kalenderåret 2019 har styret hatt 8 styremøter og behandla totalt 98 saker. 
I tillegg har styret vært representert på egne og andre sine arrangement/møter. 
 
I arbeidsåret 2019 har disse hatt verv i 4H Rogaland:  
VERV NAVN MEDLEM 

Leder Mari Aksdal Hermansen Skjalg 4H 

Nestleder Sigfrid Skogland Kristjansdottir Fjordsol 4H 

styremedlem Rune Bråthen Skjold 4H 

styremedlem Helle Skretting Svala 4H 

styremedlem Mina Hermansen Skjalg 4H 

Representant fra Raa Sigve Hauge  RAA 

1 vara Jørgen Våg Skjold Falken 4H 

2 vara Jørgen Tuen Solglimt 4H 

3 vara Iris Merete Natten Frydenlund Viking 4H 

Ordfører i årsmøtet Laila Vølstad Hognestad Firkløveren 4H 

Varaordfører Kristin Søyland Svala 4H 
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Administrasjon 
 
Etter sommeren 2019 er de ansatte i 4H Norge organisert i fire kretser eller 
avdelinger. Hver krets har en koordinator. 4H Rogaland tilhører kretsen Vest, og her 
er Synnøve Jørgensen koordinator. De fire regionkoordinatorene er daglig leder med 
personalansvar for alle fylkene som tilhører kretsen. 
 
I Rogaland har vi i løpet av 2019 fått ny kontoradresse. Kontoret er ikke lenger i 
Skogens hus i Pedersgata, men i Felleskjøpet Rogaland Agder sine lokaler i Hillevåg. 
 
4H-kontoret i Rogaland har i 2019 sett slik ut:  
    
Organisasjonsrådgiver 100% fast stilling 
(fram til august) 

Katrine Sægrov  

Organisasjonsrådgiver 50 % fast stilling 
(fram til juli)  
Organisasjonsrådgiver 80% fast stilling 
(fra juli til november)  

Anne Olsen  

Organisasjonsrådgiver 70% fast stilling 
(fra oktober) 

Anne-Berit Ånestad Brovold 

Organisasjonsrådgiver 80% fast stilling 
(fra november) 

Linda Liem 

 

Aktivitet og arrangement 2019 
 
 
Klubbrådgiversamling  
Årets klubbrådgiversamling ble arrangert på Grand Hotell i Egersund. Det var 89 
deltakere, 3 ansatte og 5 fra fylkesstyret. I år hadde vi synliggjøring, informasjon og 
kommunikasjon som en rød tråd gjennom hele samlingen. Samtidig som det var 
fokus på det sosiale og erfaringsutveksling. Helga begynte med at Karen Malena 
Kyllesø fortalte om sitt 4H prosjekt «På tur med pulk», da hun ble verdens yngste til å 
krysse Grønland på ski. På fredagen ble det også informert om digitaliseringen av 4H 
prosjektene som kommer i 2020. Lørdagen startet med en bolk om verving og 
synliggjøring, etterfulgt av en bolk om digitalisering og sosialt informasjonsarbeid i 
klubbene. På lørdagen fikk også deltakerne velge et kurs/aktivitet, de kunne velge 
mellom sjokoladekurs, Trygg i 4H, tur til Trollpikken, ullkurs og byvandring. Det var 
også satt av tid til å holde nemndsmøter. På søndagen fortsatte Toyni Tobekk på 
temaet digitalisering og sosialt informasjonsarbeid. Samlingen ble avsluttet med 
foredraget «Se, lytt og rock hverandre frem!» av Synneva Erland. Fra kontoret: 
Synnøve, Katrine og Anne. Fra fylkesstyret: Anne Siri, Johanna, Magne, Mari og 
Torbjørn. 
 
 
Styrevervkurs  
1.-3. mars 2019 arrangerte Skjold 4H styrevervskurs for alle klubbstyrene i Rogaland. 
I år blei 8 forskjellige kurs tilbydd: Nyvalgt leder / Nestlederkurs, Kasserer, Sekretær, 
Styremedlem, Startkurs i styrearbeid, Friluftshelt (nytt i år), Synliggjøring (nytt i år), og 
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Årsmøteseminar (også nytt i år). Leirlokalet åpnet på fredag ettermiddag, og avslutta 
på søndag. Det var mange saker å ta opp på årsmøtet i år, derfor varte møtet ekstra 
lenge. 
 
 
Storkurs 
Storkurset ble arrangert av 4H nemnda i Hå som består av klubbene Sjøglimt, 
Solglimt, Svala og Vigre. Varhaug hallen var base for arrangementet. Det var 344 
ordinære deltakere fordelt på 27 forskjellige spennende kurs. 75 ledere og alumner, 
totalt 435 inkludert komiteen. Blant de mest populære kursa kan vi nevne disse; 
Bølgesurfing, glassblåsing, volleyball og SUP (stand up padling). 4H Rogaland var 
representert ved Helle Skretting, Jørgen Tuen og Katrine Sægrov i komiteen. Takk til 
lokal arrangør og alle sponsor/samarbeidspartene våre. 
 
 
Under åpen himmel, 4H-dagen 
4. mai er den offisielle 4H-dagen. Flere klubber og nemnder markerte denne lokalt 
med overnattingstur og delte bilder på facebook.  
  
 
4H internasjonale utvekslingsprogram    
I år deltok Mina Hermansen og Anne Lode på utveksling til USA. Begge to tilbrakte 4 
uker i hver sin vertsfamilie i Wisconsin. Ingen deltok på IFYE utveksling. I 2020 er det 
igjen mulighet til å dra som IFYE, mens det i 2021 er ny mulighet for USA utveksling.  
 
 
Instruktøropplæring: organisasjon og friluftsliv i regi av 4H Norge   
Instruktøropplæringen har oppstart på høsten og avsluttes om våren. 
Opplæringsmodellen har tre deler. Første del er en kurshelg, andre del er praksis på 
styrevervkurs i eget fylker, mens siste del er igjen en kurshelg (landsdekkende). I 
2019 deltok disse medlemmene fra 4H Rogaland:  
 
2018/2019  
Tomine Ravnås og Janne Fagerland Sjursen (Organisasjon) 
Karen Kyllesø (Frifluftshelt) 
 
2019/2020 
Jørgen Våg Skjold, Magnus Slettebø og Helle Skretting (Organisasjon) 
Sigfrid Skogland Kristjansdottir og Aleksander Endresen Bråtveit (Friluftshelt) 
 
 
Rogalandsgarden i Kamerun, Sambolabo  
Utvalget består av medlemmer fra Rogaland Bygdekvinnelag, Rogaland Bondelag, 
Samarbeidsrådet for landbruksorganisasjoner i Rogaland og 4H Rogaland. Iris 
Natten Frydenlund har representert 4H i 2019. Prosjektet har blant annet bidratt til å 
forbedre infrastrukturen med å bygge bruer, hvor påbegynte bruer nå er ferdig og blir 
opprettholdt. I år er det 12 grupper som har ulike former for sparing og lån, dette er 
det «Bankvesenet» i området som styrer. Man får blant annet lån for satsing på 
større prosjekt som grønnsaksdyrking, mens andre får lån for å kjøpe eksempelvis 
symaskin for fortjeneste på produkter. I år var det ingen tur ned til Kamerun, neste tur 
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blir i 2021, da det er tur tredje hvert år. i 2019 har det blitt bygd to brønner, disse er 
bygd i Djem og er 14m dyp og 18,5m dyp. Prosjektet har bidratt med 68% av 
kostnadene, ca. 500 personer vil kunne gjøre seg nytte av brønnene. En av disse 
brønnene er finansiert av 4H klubber i Rogaland. En brønn ligger på ca. 15 000 
norske kroner. Høst 2019 har det kommet inn ca. 16 500kr til sammen fra Utstein 4H, 
Sjøglimt 4H og Svala 4H, noe som betyr at 4H nok en gang kan bidra med ei bru i 
2020. Bruk kontonummer 3201 54 45636 for å bidra. 
 
 
Fylkesleir   
21.-24. juni arrangerte 4H nemnda i Hjelmeland og Strand i Bjørheimsbygd. Her 
deltok 119 deltakere. Det var 34 ledere og 5 alumner frå RAA. 4H Rogaland var 
representert ved Jørgen Tuen, Helle Skretting og Sigfrid Skogland Kristjansdottir. 12 
forskjellige aktiviteter ble gjennomført på lørdagen og det var duket for 
volleyballturnering på søndagen. Takk til lokal arrangør som la til rette for en veldig 
kjekk leir for både medlemmer og ledere. 
 
 

Årets klubb 2018 Skjalg 4H 
Juryens begrunnelse: Klubben har de siste årene hatt stort fokus på rekruttering 
gjennom å være synlig i nærmiljøet i både media og fysisk tilstedeværelse på 
arrangement i Sola. Dette har ført til at klubben har fått enda flere stolte medlemmer. 
Skjalg 4H har et åpent og inkluderende miljø og deltar aktivt både i nærmiljøet og på 
arrangement i 4H Rogaland og 4H Norge.    
 
 
4H Drømmedag  
Drømmedagen var hos Nortura i år. Firkløveren 4H var den klubben som hadde 
prosentvis flest landbruksrelaterte prosjekt i 2018, og fikk oppleve slakting av gris og 
sau. 
 
 
Senior- og alumnsprell 
13.-15. september ble Senior- og alumnsprell 2019 arrangert på Sande skole på Sola 
i Rogaland. 12 ungdommer deltok. Lavt deltakertall skyldes andre arrangement i fylka 
som storkurs o.l. Helga bestod av en bli kjent-kveld med leker på fredagen, en 
utfluktsdag der deltakerne kunne velge mellom GoKart og shopping m.m., og å 
danne nye minner. 
 
 
Prosjektet 4H-gard i Ve(k)st  
Det 3-årige samarbeidsprosjektet med 4H Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og 
Romsdal ble avslutta våren 2019. Egen sluttrapport er produsert.    
 
 
Nordisk leir 2019 på Bornholm 20.-27. juli  
Nordisk leir var i år på Bornholm i Danmark. 4H Rogaland hadde 116 deltakere, inkludert 11 
ledere og medfølgere. 4H Rogaland hadde to busser som kjørte om Sverige for å komme 
seg til Bornholm. Disse var med som ledere: Trude Holmen, Kristin Søyland, Roar Nedrebø, 
Kim Nessa, Inger Johanne Bøe, Veronica Langseth Bjerkås, Bent Tore Ågesen og Tove 
Kjuus Nessa. 
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Klubbesøk høstfest 
I 2019 kom representanter for 4H Rogaland på høstfestbesøk til klubber som hadde 
jubileum eller stilte som arrangør for et fylkesarrangement: 
 
Dato Klubb Representant 
27.10 Bjoa 4H Jørgen Våg Skjold 
26.10 Fjellbjørka 4H Jørgen Våg Skjold 
25.10 Fjordsol 4H Mari Aksdal Hermansen 
24.10 Fram 4H Mina Hermansen 
26.10  Frisko 4H Iris Frydenlund 
20.10 Hjelmen 4H  Iris Frydenlund 
16.10 Sjøsprøyt 4H Mari Aksdal Hermansen 
18.10 Skogstjerna 4H Helle Skretting 
18.10 Soldogg 4H Sigfrid Skogland Kristjansdottir 
27.10 Solstråle 4H Sigfrid Skogland Kristjansdottir 
4.10 Vigre 4H Helle Skretting 
18.10 Viking 4H Iris Frydenlund 

 
 
4H butikken  
4H Rogaland har alltid med et utvalg 4H-effekter på våre arrangement for vidaresalg. 
De fleste er effekter som er produsert av 4H Norge og finnes i deres nettbutikk. 
I tillegg selger vi fleecejakker med 4H Rogaland trykk på, leirbukser, samt 
strikkepakkar 
som vi har fått laga saman med Viking garn. Rogaland har ikkje laga nokre nye eigne 
produkt i 2019. 
 
 
Fylkesstyreopplæringen  
Modul 1-4: Styreboost, hyttetur med en overnatting bare for styret i 4H Rogaland 
(mars) 
Modul 4-7: Landsdekkende opplæringshelg for alle fylkesstyrene i landet (april)  
Modul 7 til og med 9: Opplæringshelg i samarbeid med 4H Hordaland, Sogn og 
Fjordane og Møre og Romsdal (september).  
 
 
Årsmøte  
Årsmøte ble arrangert i Skjold Arena i Vindafjord den 3. mars 2019. Det var 55 
delegater fra 28 klubber til stede. I tillegg møtte 4 representanter fra fylkesstyret med 
stemmerett, 139 observatører, valgkomiteen, de ansatte og ulike gjester. Fra 4H 
Rogaland var disse til stede på årsmøtet: Magne Helleren, Johanna Veim Hettervik, 
Torbjørn Joa og Mari Aksdal Hermansen. Frå kontoret deltok Katrine Sægrov og 
Synnøve Jørgensen. 
 

Informasjonsarbeidet  
4H Rogalands informasjonskanaler i 2019 har vært medlemsbladet 4H Knask, 
hjemmesiden 4h.no/rogaland, nyhetsbrevet Inform og sosiale medier. 
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Inform 
Epost-brev som blir sendt til klubbstyrene, klubbrådgivere og nære samarbeidsparter. 
Vi benytter mailchimp.com som verktøy.  
 
4H Knask 
Utgitt to ganger i løpet av 2019. Bladet ble sendt ut elektronisk til alle medlemmer. 
Grafisk design er dette året utført av Kai Hansen trykkeri AS. Synnøve Jørgensen har 
vært ansvarlig redaktør. 
 
4h.no/rogaland 
Hjemmesidene er «navet» for informasjonsarbeidet vårt. Vi legger ut om lag to 
nyhetssaker i uka på denne siden.  
 
Sosiale medier 
4H Rogaland bruker Facebook og Instagram som viktige verktøy. Antall likes og 
følgere har økt i 2019 for begge kanaler. 
 
Facebook likes: 
Nov. 2016 Des. 2017 Des. 2018 Des. 2019 
1221 1376 1429 1565 

 
Instagram følgere:  
Des. 2018 Des. 2019 
375 585 

 

Medlemmer og lag   
 
I 2019 fikk 69 medlemmer plaketten i Rogaland. I alt 25 klubber i Rogaland delte ut 
plakett til egne medlemmer. 
 

  
Medlemstall (betalt kontingent) i 4H Rogaland de siste årene 
 
Medlemstype 31.12.2019 25.10.2018 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 

Hovud 878 906 901 884 850 

Søsken 372 378 411 394 408 

Alumn 34 39 49 46 51 

Kløver 24 22 18 16 13 

Støttemedlem 33 35 36 32 11 

Totalt 1341* 1380 1415 1372 1334 

Disse tallene er foreløpige tall som er ikke enda revisorgodkjent 
 
4H Rogaland har ingen andre typer medlemmer (IFYE, direkte og 
arrangementsmedlem). 
 
4H-gårder (blir godkjent for 5 år om gangen) 
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Vitengarden på Kvia er godkjent 4H-gard (sist godkjent 9. november 2016).   
 
Klubber 
Det er ikke starta nye klubbar i løpet av året. Totalt er det nå 36 klubber, inkludert 
Rogaland aktive alumnklubb (Raa), i fylket.  

 

Glimt fra arbeidet i klubbene (stikkord fra årsmelding for 2019):  
 
De aller fleste klubbene har grøtfester, karneval, volleyballmøter, skiturer, 
pizza/grill/tacomøter, overnattingsturar og uteaktiviteter. Her vil vi vise til noen 
aktiviteter som skilte seg ut fra årsmeldingene: 
  
Hvert år arrangerer Fram 4H Fram cup, en volleyballturnering cup for alle klubbene i 
fylket. Dette året vant Bjerkerota 4H både junior- og seniorklassar. 
  
Nærbø Bygdeungdomslag inviterte Vigre 4H til pepperkakehuskonkurranse. Der fikk 
deltakerne pynte pepperkakehus som ble dømt av medlemmer fra 
Bygdeungdomslaget. Firkløveren 4H deltok på bløtkakekonkurranse med 
Bygdeungdomslag. 
  
Freidig 4H hadde Farmenhelg på Stråtveit. Vigre 4H arrangerte Farmen camp for 
første gang dette året med ulike 6 aktiviteter. Svala 4H laget egen vri på 71 grader 
nord, nemlig 58 grader i Sveineskogen, med ulike tester og oppgaver. Bjoa 4H hadde 
Amazing Race, med bl.a. zip-line over elv og quiz. 
  
Snøklokka 4H  og Fjellbjørka 4H arrangerte isbading på Vikane. Fjellbygdå 4H hadde 
LAN party hele natta. Sjøsprøyt 4H hadde yogamøte første gang dette året.  
  
Grytenuten 4H hadde Nattas-party, en temafest med nattdrakt på og kosebamse 
med. Fram 4H hadde 80-talls party med flotte 80-tallsklær. 
  
Solglimt 4H laget fuglekasser på et møte og hengte de i skogen på neste møte. 
Utstein 4H arrangerte basar og gav inntektene til Kreftomsorg Rogaland. Frisko 4H 
laget grøt kafé for bygda. Hauk 4H seniorer arrangerte bingo for de eldre i bygda. 
  
Fjellbygdå 4H, Sjøsprøyt 4H, Skjalg 4H, Soldogg 4H, Svala 4H og Vibå 4H har alle 
samla inn landbruksplast. Vibå 4H, Skogstjerna 4H og Fjordsol 4H brukte møter til 
plukking av søppel og Vannlilja 4H og Sjøsprøyt har rydde strender. 
 
4H-nemndene  
En 4H-nemnd er sammensatt av flere klubber i samme kommune eller klubber i 
nabokommunene. De samarbeider om ulike fellesaktiviteter som for eksempel turer, 
karneval, aspirantleir, volleyballturnering og felles transport til fylkesarrangement. I 
2019 har nemndene vært fordelt slik: 
 
Indre-Sør                                                            
Skogstjerna 4H, Ualand                                        
Bjerkerota 4H, Bjerkreim                                        
Firkløveren 4H, Gjesdal                                          

 
Vindafjord  
Bjoa 4H, Ølen 
Skjold 4H, Skjold  
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Freidig 4H, Vats  
Solstråle 4H, Sandeid  
Falken 4H, Vikedal 
Hauk 4H, Imsland 
  
Hå  
Sjøglimt 4H, Brusand 
Solglimt 4H, Vigrestad                                            
Svala 4H, Varhaug                                                 
Vigre 4H, Vigre   
                                                     
Suldal / Sauda  
Bygdevon 4H, Sand 
Snøklokka 4H, Suldalsosen 
Fjellbjørka 4H, Nesflaten  
Ørnen 4H, Jelsa 
Vannlilja 4H, Vanvik 
Frisko 4H, Erfjord 
Grytenuten 4H, Ropeid 
 
 
Klepp / Time                                                                   
Sjøsprøyt 4H, Orre                                                  
Fram 4H, Horpestad                                               

Soldogg 4H, Bore 
Frøy 4H, Kverneland 
Vibå 4H, Time (frå mai 2015) 
                                                                                                                          
Karmøy / Tysvær                                                
Vilje 4H, Tysværvåg                                                                               
Fjordsol 4H, Nedstrand  
 
Sandnes / Sola 
Skjalg 4H, Sola 
Viking 4H, Malmheim 
Fjellbygdå 4H, Sviland 
 
Hjelmeland / Strand  
Hjelmen 4H, Hjelmeland   
Jerv 4H, Årdal 
Bygda 4H, Bjørheimsbygd 
(nemnda er lagt på is, men klubbane 
samarbeider etter behov) 
 
Klubbar uten nemnd: 
Utstein 4H, Mosterøy 
Terna 4H, Sjernarøy 

 

Glimt fra arbeidet i 4H-nemndene (stikkord årsmelding for 2019):  
 
Klepp/Time: Fellesmøte for aspiranter og juniorer i Skogsprett Klatrepark i Melsheia. 
Seniorsprell i Questroom, Stavanger. 
Hå: Storkurs på Varhaug. Aspirantleir på Øsknavad VGS. Medarrangør av 
Kviadagene på Jærmuseet. 
Suldal: Grytenuten 4H arrangerte kosekveld og Vannlilja 4H arrangerte aspirantleir. 
Indre Sør: Kveldsturnering i volleyball på Ualand. Aspirantleir på Kyllingstad. 
Sandnes/Sola: Sandslottkonkurranse 
 

Studie- og opplæringsarbeidet  
Lag og organisasjoner (også klubber) kan søke støtte til kurs og opplæringstiltak som 
foregår over mer enn 8 timer og har minst 3 deltakere over 14 år. Dette blir kalla 
studiemidlar. Studieforbundet natur og miljø er 4H sitt studieforbund og alle klubber 
er medlem.  
 
Her ser du en oversikt over de som har søkt om studiemidlar i 2019, (2018 tal):   
 Studietimer Sum tilskudd 
4H Rogaland 328 (183) Kr 31 800 (18 300) 

 
Økningen i år skyldes at deltakerne på Storkurs 2018 ikke var over 14 år. 
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Samarbeidsparter 
I løpet av året som har gått har 4H Rogaland i tillegg til 4H-klubber i og utenfor fylket, 
også samarbeida med flere andre aktører.  
 
Kvia 4H gard, Vitengarden: 4H Rogaland har i mange år hatt eit godt samarbeid 
med 4H-gården i fylket.  
Skogselskapet i Rogaland: Hyggelig kontorfellesskap og mye uformell kontakt.  
Bygdekvinnelaget og Rogaland Bondelag: Fellesprosjekt: Rogalandsgarden i 
Kamerun. 
Sparebank 1, SR-bank - lokale avdelingar: m.a sponsing av merker  
Felleskjøpet Rogaland Agder: lokal sponsoravtale og ellers godt samarbeid  
Studieforbundet natur og miljø: Studiemidler 
Norsk Landbrukssamvirke: 4H Norge får flere millioner kroner av Norsk 
Landbrukssamvirke til drift av organisasjonen. Halvparten av disse midlene går til drift 
av fylka.  
Landkreditt Bank og Gjensidige: Lignende avtale som med Norsk 
Landbrukssamvirke.  
Nortura: Nortura sponser med produkt i tillegg til pengestøtta gjennom Norsk 
landbrukssamvirke. 4H Rogaland har i tillegg samarbeid om 4H Drømmedag.  
Gartnerhallen: 4H Norge har sentral avtale. 4H Rogaland fikk dekka utgiftene til 
grønnsaker og frukt under arrangement i 2019. 
TINE: Tine sponser med produkt i tillegg til pengestøtta gjennom Norsk 
landbrukssamvirke. 
Suldalsbussen: Ingen fast avtale, men ein svært god samarbeidspart som gir oss 
gode prisar og service.  
Grønt punkt Norge AS: Avtale om innsamling og mottak av plastemballasje frå 
landbruket. 

Representasjon (møter/arrangement som 4H Rogaland ikke arrangerer)  
 
Dato Møte/arrangement Namn 
   
31.januar Styringsgruppemøte 4H-gard i 

Ve(k)st 
Synnøve Jørgensen 

01.-03.februar Seminar og årsmøte i 4H-gård 
Norge 

Synnøve Jørgensen 

02.februar Fram cup Tiril Lima Horpestad 
05.februar Møte om landbruksplast Katrine Sægrov 
16.februar Årsmøte i Rogaland 

Bygdeungdomslag 
Torbjørn Joa 

18.mars  Landbrukskonferansen FMLA Katrine Sægrov 
24.-26. april Fylkesstyreopplæringen del 1 Mari Aksdal Hermansen, 

Jørgen Tuen, Iris Merete 
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Natten Frydenlund og Helle 
Skretting. 

26. april  Landsstyremøte i 4H Norge Mari Aksdal Hermansen 
7. mai Verdiskapningskonferansen Mari Aksdal Hermansen og Helle 

Skretting  
5. mai  Naturdagen  Helle Skretting 
3.juni Sauen, utstillingsåpning 

Vitengarden 
Jørgen Tuen og Helle Skretting 

8. september Miljøsøndag Helle Skretting 

27.-29. 
september 

Fylkesstyreopplæringen del 2 Mari Aksdal Hermansen, 
Sigfrid S. Kristjansdottir, Iris 
Merete Natten Frydenlund og 
Helle Skretting 

oktober Møte med Kvia 4H-gard, 
Vitengarden 

Anne-Berit Ånestad Brovold 

29.august Dialogcafé med SR-Bank 
stiftelsen 

Mina Aksdal Hermansen og 
Mona Aksdal 

18.-20. oktober Landsstyremøte i 4H Norge Mari Aksdal Hermansen 
22. oktober Møte om ny tilskuddsportal 

Rogaland Fylkeskommune 
Anne Olsen 

1.-3 november 
Agrovisjon 2019 

Helle Skretting, Sigfrid S. 
Kristjansdottir  

 
Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner årsmelding for 2019
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SAK 6 Regnskap 2019, revisormelding og uttalelse fra 
kontrollkomiteen 
 

 

Noter 
  
4H Rogaland fører regnskap etter sammenstillingsprinsippet (nytt i 2019). Dette betyr utgifter 
skal kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt. Regnskapsåret går frå 1. januar 
til 31. desember. 

1. Gjelder kontingentinntekter (327 035 kr) og salg av 4H-effekter og plaketter (86 105 kr).  

2. Gjeld landslotteri (96 955 kr), prosjektmidler (100 000 kr fra 4H Norge og 50 000 fra SR-
bankstiftelsen), støtte til opplæring fra 4H Norge (50 000 kr), driftstilskudd fra Rogaland 
Fylkeskommune (208 000 kr) og tilskudd fra Landbrukssamvirke (154 910 kr) og andre 
organisasjoner (121 252 kr) , deltakeravgifter (1 009 526 kr), momkompensasjon (358 529 
kr) og annen driftsrelatert inntekt (179 530 kr).  

I denne delen finnes en stor del av forklaringen av overskuddet. Vi fikk mye mer 
momskompensasjon enn forventa og nesten dobbelt så mye i driftstilskudd fra 
fylkeskommunen enn budsjettert. Vi har også fått støtte til prosjekt X (100 000 kr), men 
dessverre ikke fått i gang noen aktivitet. Deltakeravgift er derimot svakt lavere enn forventa. 
Dette viser at vi har hatt litt færre deltakere på våre arrangement.   

 

Årsregnskap 4H Rogaland 2019

Tekst Regnskap 2018 Regnskap 2019 Budsj. 2019 kr i avvik Notar
DRIFTSINNTEKTER
Sum Salgsinntekter 398 088kr             413 140kr          401 000kr          -12 140kr        1
Sum Andre Inntekter 1 451 221kr          2 372 814kr      2 224 500kr      -148 314kr      2
SUM DRIFTSINNTEKTER 1 849 309kr          2 785 954kr      2 625 500kr      -160 454kr      

DRIFTSKOSTNADER
Sum Varekostnader 93 782-kr               -236 995kr        -203 100kr        33 895kr         3
Sum Personalkostnader 598 340-kr             -762 917kr        -880 960kr        -118 043kr      4
Sum Andre driftskostnader 1 264 289-kr          -1 523 752kr     -1 736 200kr     -212 449kr      5
SUM DRIFTSKOSTNADER 1 956 411-kr          -2 523 664kr     -2 820 260kr     -296 596kr      

DRIFTSRESULTAT -107 102kr            262 291kr          -194 760kr        -457 051kr      

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
SUM NETTO FINANSPOSTER 18 859kr                20 960kr            13 500kr            -7 460kr          6

ÅRSRESULTAT -88 243kr              283 251kr         -181 260kr        -464 511kr     7
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3. Gjelder kjøp av 4H-effekter fra 4H Norge. Vi har ikke kjøpt inn leirbukser dette året og 
verdien av varelageret har blitt 19 233 kr lavere. Vi har brukt 140 632 kr til honorar til 
instruktører og annen innleid hjelp på arrangement.   

4. Gjelder lønn og sosiale kostnader (737 426 kr), forsikringer (14 033 kr) og velferdskonto (1 
457 kr) for organisasjonsrådgiverne, samt styrehonorar (10 000 kr). Avvik fra budsjett 
skyldes endringer i personalet i løpet av året.  

5. Gjelder husleie for kontor og arrangement (106 130 kr), administrative kostnader som IT, 
kontorhold, regnskap/revisjon, porto, gebyr, premier/gaver og tilskudd (totalt 322 063 kr), 
trykksaker (17 163 kr), reiseutgifter ansatte (12 736 kr) og andre (411 459 kr), deltakeravgift 
instruktøropplæring og andre kurs (33 740 kr), PR og infomateriell (139 613 kr), 
overnattinger/matutgifter/ kursmateriell (totalt 678 566 kr).  

Trykking av gensere til deltakerne på Storkurs og Fylkesleir er ført på Pr artikler og info. 
materiell, og denne posten er derfor blitt mye høyere enn forventa i budsjett. I budsjett for 
2019 er disse kostandene ført på trykkekostnader, og i regnskapet ser det derfor ut som om 
vi har brukt for lite penger på trykkekostnader og for mye på artikler. Som nevnt under note 
2. fikk vi støtte til Prosjekt X, men siden Prosjekt X er ikke kommet i gang, er pengene ikke 
brukt.  

Vi har sendt færre enn planlagt på kurs hos til for eks. 4H Norge og derfor brukt mindre 
penger enn budsjettert på deltakeravgift.  

6. Renteinntekter frå Sparebanken 1 og særleg Felleskjøpet (18 119 kr) har holdt seg på et 
høyere nivå enn forventa i budsjett. 

7. Kort oppsummert blir årsresultat mye bedre enn forventa. Avvik skyldes i hovedsak mer 
momskompensasjon, mer i offentlig støtte og ubrukte midler til prosjekt X. Overskuddet blir 
lagt til egenkapitalen. 

 

DU FINNER DETALJERT REGNSKAP PÅ 4H.NO/Rogaland 
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Balanserapport spesifisert

2018 2019
EIENDELER
OMLØPSMIDLER
Varelager -56 170,00 -43 644,40
Sum Varer -56 170,00 -43 644,40

FORDRINGER
Kundefordringer -5 600,00 -2190
Andre kortsiktige fordringer -208 280,75 -143106
Sum fordringer -213 880,75 -145 296,00

BANKINNSKUDD OG KONTANTER
Kontanter -320,00 -1 110,00
Bankkonto -1 006 669,31 -1 199 608,60
Nedlagte klubber -56 880,32 -37 565,60
Felleskjøpet Agri -876 045,00 -894 164,00
Sum Bankinnskudd og kontanter -1 939 914,63 -2 132 448,20

SUM OMLØPSMIDLER -2 209 965,38 -2 321 388,60

SUM EIENDELER -2 209 965,38 -2 321 388,60

Egenkapital og gjeld

EGENKAPITAL

OPPTJENT EGENKAPITAL
Egenkapital 1 843 980,30 1 755 375,60
Årets resultat (ikke bokført) -88 604,70 283 251,03
Sum opptjent egenkapital 1 755 375,60 2 038 626,63

SUM EGENKAPITAL 1 755 375,60 2 038 626,63

GJELD
Uopptjent inntekt 33 000,00
Leverandørgjeld 267 907,39 233 443,67
Klubbmidlar 56 814,32 37 476,30
Annen kortsiktig gjeld 96 868,07
Påløpt kostnad og forskuddsbet. Inntekt 11 842,00
Sum kortsiktig gjeld 454 589,78 282 761,97

SUM GJELD 454 589,78 282 761,97

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 2 209 965,38 2 321 388,60
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RESULTAT PR AKTIVITET/PROSJEKT Regnskap 2019 Budsjett 2019 
Landsleir 2018 -9 046 0 
Oppstyr 2018 5 000 0 
Prosjekt X 100 000 0 

Generell drift av kontor og organisasjon 300 034 -39 160 
Fylkesleir  12 404 13 700 
Storkurs 4 943 20 600 
Høstfester -5 491 -9 300 
Klubbrådgiversamling -25 465 -22 500 
Fylkesstyremøter -26 061 -36 000 
Plakettfest -896 0 
Seniorsamling 3 602 4 500 
Styrevervkurs -22 587 2 800 
Årsmøte  -5 159 -3 000 
Fellesreis Landsleir/Nordisk leir -13 738 -42 000 
Nasjonale samlinger/møter -1 445 0 
Klubbbesøk -129 -10 000 
Medlemsbladet Knask -16 787 -6 000 
Klubbstart 0 -10 000 
4H-butikken  -9 324 0 
4H på stand (promotering) -17 665 -3 500 
4H Drømmedag 0 -5 000 
Instruktørsamling før styrevervkurs -16 557 -32 400 
Internasjonal utveksling -4 500 -5 000 
Opplæring 42 002 -2 000 
Årsresultat  251 135 -182 260 
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37 %
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Inntekter 2019

Varesalg u/MVA Kontingenter medl./klubber

Landslotteri Prosjektmidler, tilskudd og momskompensasjon

Deltakeravgifter Sum andre inntekter

Finansinntekter

-4 %
-6 %

-30 %

-62 %

0 %

Kostnader 2019

Sum Varekostnader Innleid hjelp under arrangement Sum Personalkostnader

Sum Andre driftskostnader Finanskostnader
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Revisormelding  
 
 
Legges frem på årsmøtet 
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Kontrollutvalgets uttalelse  
 
Kontrollkomiteen har som oppgave å kontrollere at styret i 4H Rogaland retter seg etter de 
vedtak årsmøtet gjør. Særlig årsplan og budsjett er viktige styringsdokument. Dette året har 
kontrollkomiteen bestått av Torbjørn Joa, Tove Moi og Jon Byberg.  

Kontrollkomiteen har fått tilsendt alle innkallinger og referat fra styremøta.    
Årsplanen for 2019 inneholdt mange gode aktivitetar for alle medlemmene. Alle 
arrangementa ble gjennomført som planlagd.  

For 2019 var det budsjettert med et underskudd. 4H Rogaland sitter igjen med et stort 
overskudd som kan skape god 4H aktivitet. 4H Norge har i 2019 gitt 100 000 kr til 4H 
Rogaland. 4H Rogaland har en veldig god egenkapital, kontrollkomiteen oppfordrer derfor 
medlemmer til å fremme forslag til hvordan hele/deler av overskuddet kan brukes slik at 4H 
kan bli større, synligere og smartere.  

En sak som skapte stort engasjement sist årsmøte, var saken om fylkessarrangement 
arrangør. Styret kalte inn til samarbeidsmøte med regionene for å finne en god løsning. Det 
gleder en kontrollkomite å se at fylket styres med god kontakt og støtte fra klubbene.  

Endelige tall for utvikling av medlemstal føreligger ikke fra 4H Norge enda, men 
kontrollnemnda har ikke grunn til å tro at det har vært vesentlige endringer i 2019. At heile 69 
medlemmer mottok plaketten i 2019 er svært positivt.    
  
I året 2019 har 4H Rogaland vært preget av endringer både i styret og på kontoret. Dette kan 
skape ubalanse og til tider være tidkrevende, men det gir også gode muligheter til utvikling 
og nytenkning i organisasjonen. Vi takker Katrine Sægrov og Anne Olsen for engasjementet 
og innsatsen. Vi vil også ønske Linda Liem og Anne-Berit Ånestad Brovold hjertelig 
velkommen til alle oss i 4H Rogaland. Kontrollkomiteen er alt i alt svært fornøyd med 
innsatsen fra begge ledd og ser frem til å følge med neste år.  

Dette er det første året kontrollkomiteen har eksistert i Rogaland. Da alt er nytt for oss har vi 
ikke noen gode rutiner å lene oss på. Vi har blant annet ikke fått samlet kontrollkomite og 
styre for en åpen samtale om året og styringsdokument. Kontrollkomiteen er forøvrig klar for 
en ny periode med målsetting om å bli litt bedre hvert år. 

 
Horten 3/2 2020   

  
for kontrollkomiteen 2019  

Torbjørn Joa  

 
 
Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner 4H Rogaland sitt årsregnskap for 2019 

 

 

Generaldebatt



 

Post- og besøksadresse: Sandvikveien 21, 4016 Stavanger  
E-post: rogaland@4h.no • Internett: www.4h.no/rogaland • Bankgiro: 3201 29 20937 • Organisasjonsnummer: 991 703 675 

SAK 7 Årsplan 2020 og 2021 
 

Årsplan 2020 
JANUAR  

 Gambiautveksling 
 10.-12. Klubbrådgiversamling 
 15. Påmeldingsfrist til styrevervkurs 
 Instruktørsamling styrevervkurs 

 
FEBRUAR  

 Frist for oppdatering av medlemslista i klubben 
 14.-16. Styrevervkurs og årsmøte, Skjold 
 1.-15. Påmelding til Storkurs (f. 2008 eller før) 
 1. februar Fram cup 

Fram 4H arrangerer volleyballturnering 
 Uke 9 (24.-28.februar) Vinterferie 

 
MARS  

 1. Frist for å registrere medlemmenes 4H prosjekt 
 27.-29. Storkurs (f. 2008 eller før) 
 Start loddsalg i klubbene 

 
APRIL  

 1. Avtale og plan skal være ferdig 
 6.-13. Påskeferie 
 27. Påmelding Fylkesleir 2019 åpner (f. 2008 eller før) 
 24.-26. 4H Landskonferanse: 

o Voksenledersamling 1 og 2 
o Fylkesstyreopplæring 
o Landsstyremøte 

 
MAI  

 4. 4H-dagen, kle deg i 4H symboler 
 4. Under åpen himmel-arrangement i klubb og nemnd 
 10. påmeldingsfrist til Fylkesleir 2020 
 31. Rapport frifondmidler 

 
JUNI  

 12.-14. Fylkesleir, Dirdal (f. 2008 eller før) 
 

JULI  
 USA utveksling, vi får besøk fra USA 
 6.-12.juli Landsleir i Nordland, Bodø (f.2006 eller før) 

påmeldingsfrist bestemmes av 4H Norge 
AUGUST 
 
 

 
 1.-26. Påmelding Senior og alumnsprell 

 
SEPTEMBER  

 #nattinaturen / Friluftslivets uke https://friluftslivetsuke.no/ 
 10. Bestillingsfrist høstfestmerker 



 

 

 15. Siste salgsdato lodd i klubbene 
 «Gøy på landet» (4H-gårder) 

 
OKTOBER  

 1.-31. Høstfest i 4H klubbene 
 

NOVEMBER  
 1.-30. Årsmøte i 4H klubbene 
 1. Påmelding til Klubbrådgiversamling 2021 åpner 
 DAF-instruktørkurs, del 1 
 15. Søknadsfrist IFYE 
 30. Styrevervkurs 2021 påmelding åpner 

 
DESEMBER  

 1. Påmelding Klubbrådgiversamling 2021 stenger 
 01. (ny dato!) Siste frist for:  

Endre opplysningene i medlemsregisteret: 
            Årsmelding 2020 (sekretær 2020) 
            Registrere nytt styre/oppdatere tillitsvalgte  
            Sammendrag av regnskapet for 2020 (kasserer) 
            Årsplan 2021 (sekretær) 
            Årsrapport = dato for årsmøte (nyvalgt leder 2021) 

 15. Frist for innsending av saker til årsmøte i 4H Rogaland 
 
15. Frist for å nominere til Årets klubb 2020 
15. Frist for å levere lotterigevinst 
 

 

Årsplan 2021 (foreløpig) 
JANUAR  8.-10. Klubbrådgiversamling (Sør-Rog) 
FEBRUAR  19.-21. Styrevervkurs (Vibå 4H med fleire) 

 21. Årsmøte 
MARS  18.-21. Storkurs (Hå 4H-nemnd) 
APRIL  
MAI  
JUNI  25.-28. Fylkesleir (Sandens og Sola 4H-nemnd) 
JULI  Nordisk leir  
AUGUST  
SEPTEMBER  
OKTOBER  
NOVEMBER  
DESEMBER  

 
 
Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar forslag til årsplan for 2020 og foreløpig årsplan for 2021.  



 

 

SAK 8 Arrangører fylkesarrangement 
I 2019 mangla vi arrangør til både fylkesleir og storkurs i 2022. Nå har Vindafjord 4H-nemnd 
ytret ønske om å arrangere Storkurs og Hjelmeland og Strand 4H-nemnd Fylkesleir. For 
2023 er det ikke ingen klubber som enda har ønsket å arrangere Styrevervkurs, mens Indre 
Sør 4H-nemnd vil arrangere Storkurs og Tysvær 4H-nemnd vil arrangere Fylkesleir. Snakk 
gjerne med klubben din: kanskje styrevervkurs i 2023 kan være hos dere?  

Skjold 4H har sendt inn ønske om arrangement og år til fylkesstyret. Vi oppfordrer alle til å 
gjøre dette!  

Forslag til vedtak: Se grønt felt nedenfor 

ÅR 
Styrevervkurs 
og årsmøte Storkurs Fylkesleir Årsmøtesak 

2019 Skjold 4H Hå 4H-nemnd 

Hjelmeland og Strand  

4H-nemnd Vedtatt 2018 

2020 Skjold 4H Klepp 4H-nemnd Indre Sør 4H-nemnd Vedtatt 2018 

2021 Vibå 4H Hå 4H-nemnd Sandnes og Sola 4H-nemnd Vedtatt 2018 

2022 Vibå 4H  Vindafjord 4H-nemnd  
Hjelmeland og Strand 4H-
nemnd 

Vedtatt i 2019 

Vedtas i 2020 

2023  Indre Sør 4H-nemnd Tysvær 4H-nemnd Vedtas i 2020 

2024 Skjold 4H   Vedtas i 2022 

2025 Skjold 4H   Vedtas i 2023 

2026    Vedtas i 2024 

2027    Vedtas i 2025 

2028    Vedtas i 2026 

 
  



 

 

SAK 9 Budsjett 2020 og foreløpig budsjett 2021 og 
2022 
Styret legger fram sitt forslag. Etterpå er ordet fritt.  

På 4h.no/rogaland finner du mer detaljert budsjett.  

Budsjett 4H Rogaland 2020-2022     
         
 Budsjett 2019 2020 2021 2022 

DRIFTSINNTEKTER         

Sum Salgsinntekter 
                                     

401 000  567 250 422 250 432 250 

Sum andre inntekter 
                                  

2 224 500  1 894 200 1 924 200 1 951 700 

         
SUM DRIFTSINNTEKTER 2 625 500 2 461 450 2 346 450 2 383 950 

         
DRIFTSKOSTNADER         

Sum Varekostnader 
                                   

-203 100  -337 500 -187 500 -187 500 

Sum Personalkostnader 
                                  

-880 960  -784 000 -814 000 -849 000 
Sum Andre driftskostnader -1 721 200 -1 358 345 -1 346 345 -1 354 345 
SUM DRIFTSKOSTNADER  -2 805 260 -2 479 845 -2 347 845 -2 390 845 

         
DRIFTSRESULTAT -179 760 -18 395 -1 395 -6 895 

         
SUM NETTO FINANSPOSTER 13 500 13 500 13 500 13 500 

         
ORDINÆRT RESULTAT -166 260 -4 895 12 105 6 605 

         
Avgitte bidrag og gaver -15000 -13 300 -13 300 -13 300 

         
ÅRSRESULTAT -181 260 -18 195 -1 195 19 905 

 

 

  



 

 

Forklaringer budsjett 2020 

4H Rogaland har i dag en ganske stram økonomi. Heldigvis har 4H Norge nå bestemt seg 
for å støtte alle fylkeslag med kr 100 000 i året. Disse pengene blir trekt av lønnsutgiftene 
direkte. Uten disse ville vi også i år måtte legge opp til et underskudd for å gjennomføre 
aktivitene våre. Tross økning i deltakeravgift.  

Inntektene fra landbrukssamvirke (avtale gjennom 4H Norge) påvirkes av forhandling av 
avtale. Etter det vi forstår er denne inntekten trygg i årene som kommer. Det samme gjelder 
sponsoravtalen med Felleskjøpet Rogaland Agder. 

Flere medlemmer er det aller beste for økonomien i 4H Rogaland. Kontingenten et medlem 
betaler inn blir fordelt mellom sentralleddet og fylket. Fylket får også sin andel av 
landslotteriet. Flere medlemmer er lik flere solgte lodd, og dermed mer penger til fylket. Takk 
til deg som verver en venn til 4H!  

Rogaland fylkeskommune har i 2019 endret sine retningslinjer. Nå er det kun medlemstallet 
og summen av driftsutgifter året før som spiller inn. Vi er spent på hvordan dette slår ut for 
oss. Har prøvd å regne på det, og det ser i alle fall ikke ut til at vi får mindre penger. Om vi er 
riktig heldig får vi også uttelling for Landsleir 2018 i 2020. Dette har vi ikke våget å 
budsjettere med.  

Styret vil ikke lenger kreve høstfestavgift av klubbene. Dette fordi klubbkontingenten er økt 
kraftig fra 2020. For å klare å få fremtidige budsjett til å gå i balanse, må vi jobbe godt og 
systematisk. Vi må få flere samarbeidspartnere i næringslivet (ikke bare som sponsorer til 
arrangement) og bli flinkere til å søke om penger til mindre prosjekt/tiltak. Jobber vi smart, er 
det stort potensiale her.  

Det er lagt inn noe støtte til ungdom som vil på utveksling, mens støtteordningen for 4H-
nemndene er nå lagt ned.  

Prosjekt Haugen (også omtalt som Prosjekt X) skal i gang våren 2020. Om vi får tildelt 
prosjektmidlene vi har søkt om vil vi bruke disse i tillegg til egne midler. Hvis vi ikke får 
penger bruker vi de 100 000 som vi fikk av 4H Norge i 2019 (disse er nemlig ikke brukt opp). 
Siden dette er prosjekt som er finansiert av støtte utenfra har dette et eget budsjett.  

Miljødirektoratet gir penger til friluftslivsaktivitet, og vi ønsker å søke om støtte for å tilby 
friluftslivskurs til klubber og nemnder. Dette såpass sikre midler at vi har lagt dem inn i 
budsjettet.  

I 2020 planlegger vi to større investeringer. Vi vil trykke opp fylkesgensere som medlemmer 
kan kjøpe. Genserne vil kunne forhåndsbestilles slik at fylket ikke tar så stor risiko. I 
budsjettet har vi derfor lagt inn at alle inntektene fra salget kommer i 2020. Den andre 
investeringen er synliggjøringsmateriell. Dette er materiell som skal gjøre oss synlige på 
stand. Utstyret skal også kunne lånes ut til klubber. 

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar forslag til budsjett for 2020 og foreløpig budsjett for 
2021 og 2022 

  



 

 

SAK 10 Uttalelser  
Styret har ingen forslag til uttalelse, men om dere har forslag kan uttalelse legges fram på 
møtet.  

En uttalelse er en tekst om et politisk tema. Uttalelser blir lagt fram på et møte, som for eksempel et 
årsmøte. Møtet diskuterer uttalen og den kan bli vedtatt eller avvist. Mange uttalelser er dagsaktuelle, 
mens andre ikke. Uttalelser kan fastslå ny politikk, men også en presisering av allerede vedtatt politikk 
eller for å aktualisere gjeldene politikk. Uttalelser brukes ikke bare for å presisere og fastslå politikk, 
men er óg er virkemiddel for å få oppmerksomhet om en sak. (hentet fra NBU sin hjemmeside) 

Forslag til vedtak: Ingen forslag 

SAK 11 Innkomne saker 
 Ingen saker er kommet inn til fylkesstyret. 

SAK 12 Valg 
Har du andre forslag til kandidater enn det valgkomiteen eller styret har lagt fram her eller på 
årsmøtet, er det lov å foreslå andre på møtet. Det er viktig at den du foreslår faktisk har lyst, 
tid og vet hva vervet innebærer. Husk alltid å framsnakke din egen kandidat – ikke snakke 
ned andre.  

Forslag til vedtak: 

Valgkomiteen sitt forslag til styre 2020: 

Verv Navn Tilknytning Alder Valgt for 
Leder Mari Aksdal 

Hermansen 

 

Skjalg 4H 21 1 år (gjenvalg) 

Styremedlem Rune Bråthen Klubbrådgiver 
i Skjold 4H 

 Ikke på valg 

Styremedlem Sigfrid Skogland 
Kristjansdottir 

Fjordsol 4H  Ikke på valg 

Styremedlem Helle Skretting Svala 4H 17 2 år (gjenvalg) 
Styremedlem *    
1. vara: Janne Fagerland 

Sjursen 
Hjelmen 4H 18 1 år (ny) 

2. vara Jørgen Tuen Solglimt 4H 18 1 år (gjenvalg) 
3. vara:  

 

Iris Merete Natten 
Frydenlund 

Viking 4H 19 1 år (gjenvalg) 

 

Valgkomiteen sitt forslag til ordførere: 

Verv Navn Tilknytning Valgt for 
Ordfører: Kristin Søyland 

 
Klubbrådgiver i 
Svala 4H 

1 år 



 

 

Varaordfører: Laila Vølstad 
Hognestad 

Klubbrådgiver i 
Firkløveren 4H 

1 år 

 

Valgkomiteen sitt forslag til kontrollkomite: 

Verv Navn Tilknytning Valgt for 
Leder  Tove Moi Klubbrådgiver i 

Bjerkerota 4H 
2 år 

Medlem (leder i 2021) Jon Byberg RAA 3 år 
Medlem (leder i 2022) Torbjørn Joa RAA 3 år (gjenvalg)  

 

Styrets forslag til delegater til Landsmøte i 4H Norge: 

Verv Navn Tilknytning 
Fylkeslagets 
representant 

*  

Klubbrepresentant *  
Vara  *  
Vara *  

 

Styrets forslag til ny valgkomite: 

Verv Navn Tilknytning Valgt for 
Leder i 2020 Torill Søyland Utbjoa Hå 4H-nemnd Ikke på valg 

 
Medlem (leder i 2021) Tomine Ravnås Bygda 4H  Ikke på valg 

 
Medlem (leder i 2022) *   
1. vara (valgt for 1 år) *   

 

*forslag/navn legges frem på årsmøtet. 

Styrets forslag til revisor i 2020: Neri Havrevoll (gjenvalg, 1 år)  

 

 

GODT MØTE!  


