Sendes til:
Medlemmer av Norske 4H-alumner
Kopi til:
4H Norge v/generalsekretær Signe Lindbråten
Sentralstyret v/styreleder Siri Myhre
Oslo , 14. juli 2019

Innkalling til årsmøte i Norske 4H-alumner 21. juli 2019
Til: Alle 4H-alumner
Tidspunkt: 21.07.19, kl. 10.00
Sted: Østermarie, Bornholm – under Nordisk leir.
Vi ønsker alle alumner velkommen til Norske 4H-alumners årsmøte 2019! Årsmøtet
er Norske 4H-alumner sitt høyeste organ, og avholdes hvert år i tilknytning til
landsleir og nordisk leir. På årsmøtet har alle alumner møte-, tale- og forslagsrett.
Årsmøtet gjennomføres søndag 21. juli fra klokken 10.00. Vi ber alle om å møte opp
minst 15 min før slik at alle delegater kan få skilt og bli skrevne inn før årsmøtet
starter. Vi minner om at det er lurt å finne ut av hvem som skal representere
alumnklubben i god tid før årsmøte, for å gjøre registreringen så effektiv som mulig.
Vi deler ikke ut sakspapirene under møtet – de må du ha med selv. Papirene er også
å finne på www.n4ha.no.
Vi gleder oss til å se dere, og ser frem til gode diskusjoner!

Med vennlig hilsen,
Styret i Norske 4H-alumner

Årsmøtepapirer
Norske 4H-alumners årsmøte 2019

Styret i Norske 4H-alumner for perioden 2018/2019. Fra venstre Christine Lindgren, Bodil Marie
Aune, Håkon Berre, Jørgen Vaaden, Stine Merethe Horntvedt og Andrine Fossum. Ikke på
bildet; Kim Nessa og Thea Hovda.
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Åpning ved nestleder Jørgen Vaaden
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
Styret legger frem forslag til to referenter på årsmøtet.
Sak 01.4 Godkjenning av innkalling
Styrets forslag til vedtak:
Årsmøtet godkjenner innkallingen.
Sak 01.5 Valg av tre personer til tellekorps
Styrets forslag til vedtak:
Styret legger frem sitt forslag til tellekorps på årsmøtet.
Sak 01.6 Godkjenning av forretningsorden
Vedlegg 1
Styrets forslag til vedtak:
Årsmøtet godkjenner styrets forslag til forretningsorden.
Sak 01.7 Godkjenning av saksliste
Styrets forslag til vedtak:
Årsmøtet godkjenner sakslisten.

Sak 02 Årsmelding 2018/2019
Årsmelding fremlegges på årsmøtet.
Styrets forslag til vedtak:
Årsmøtet godkjenner årsmeldingen til Norske 4H-alumner for perioden
2018/2019
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Sak 03 Revidert regnskap 2018/2019

Revidert regnskap vil bli ettersendt.
Styrets forslag til vedtak:
Årsmøtet godkjenner det reviderte regnskapet til Norske 4H-alumner for
perioden 2018/2019

Sak 04 Årsplan 2019/2020
Dato

18 - 25 august
August/september
September-oktober
November
1. november

28 september - 5 oktober
15. november
Januar
Februar
April
Mai
4. mai

6.-12. juli 2020

Arrangement
Rally
Styremøte
Alumnstorkurs
Styremøte
Internasjonal 4H-dag
Autumn Seminar

Arrangør
Rural Youth Europe (RYE)
N4HA
N4HA
N4HA

Frist søknad IFYE-utveksling
Styremøte
StyreBOOST!
Voksenlederkurs del 1 og 2
Styremøte
4H-dagen
Landsleir 2020

Norske IFYE-alumner (NIFYEA)
N4HA
N4HA
N4HA
N4HA

Rural Youth Europe (RYE)

Bodø, Nordland

Styrets forslag til vedtak:
Årsmøtet godkjenner Norske 4H-alumners årsplan for 2019/2020.

Sak 05 Budsjett for Norske 4H-alumner 2019/2020 og 2020/2021
Vedlegg 2
Forslag til vedtak:
Årsmøtet godkjenner revidert budsjettet for 2019/2020 til Norske 4H-alumner
for perioden og budsjettet for 2020/2021.
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Sak 06 Alumnytt
Vedlegg 3 og 4

Styret mener alumnytt bruker mye ressurser i forhold til leserens tilfredshet over
bladet.
Vår redaktør Espen Henriksen har sammen med oss laget en spørreundersøkelse
om alumnytt (Vedlegg 3), og han har også skrevet ned sine tanker om alumnytt
(Vedlegg 4).

Forslag til vedtak:
Bladet Alumnytt avvikles og erstattes med et mer innholdsrikt digitalt infoskriv med 4
utgaver i året.

Sak 7 Innkomne saker
Sak 8 Saker til orientering
Sak 8.1 Handlingsplan 2018-2020
Vedlegg 5
Vedtatt handlingsplan for 2018-2020 legges frem.
Styret tar kommentarer til etterretning

Sak 8.2 Synlighetsmidler
«Norske 4H-alumner har fått 100 000,- kr av 4H Norge som skal brukes til
synliggjøring, Styret ønsker innspill til hva pengene kan brukes til.»
Styret tar innspillene til etterretning

5

Sak 9 Valg
Ifølge N4HAs vedtekter blir alle nyvalgte inn i styret valgt for 1. år.
Valgkomitéen 2018/2019 har bestått av:
Kenneth Mæland
Aina Nordgulen
Martha Knapp

Valgkomiteens innstilling:

Verv:

Navn:

Geografisk:

Status:

Leder

Jørgen Vaaden

Vestfold

Nyvalg 1 år

Nestleder

Kim Nessa

Rogaland

Supleringsvalg

Sekretær

Thea T. Hovda

Oppland

1 år igjen

Kasserer

Jonas Øisund

Troms

Suppleringsvalg

Redaktør & PR-

Martha Knapp

Oppland

Nyvalg

Rut Sandnes Vold

Sogn og Fjordane

Nyvalg

Trond Sletvold

Trøndelag

Nyvalg

Vara

Jakob-Johan B. Solberg

Hordaland

Nyvalg

Valgkomite

Aina Nordgulen (Leder)

Sogn og Fjordane

1 år igjen

Kenneth Mæland

Rogaland

Suppleringsvalg (for 2 år)*

Håkon J. Munkejord

Buskerud

Nyvalg (for 3 år)*

Gustav Foseid

Hedmark

Gjenvalg

Siri Heggebø

Sogn og Fjordane

Gjenvalg

ansvarlig
Styremedlem

Revisor

*Alle verv unntatt valgkomiteen velges for 1 år om gangen

Avslutning ved nestleder Jørgen Vaaden
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Vedlegg til årsmøtepapirene
VEDLEGG 1: Forretningsorden
Forretningsorden
Styret i Norske 4H-alumner sitt forslag til forretningsorden under årsmøtet 2019:
Sammensetning tale-, forslags- og stemmerett.
Alle 4H-alumner har møte, tale og forslagsrett. 4H-alumnklubbene har 1 stemme pr.
påbegynte 25. 4H-alumnmedlem i fylket,(den 1 mai.) 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 vise taleskilt. 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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Styremøter
Reisegodtgjørelse styremøter
Representasjon
Representasjon kontaktfylke
Representasjon nasjonalt
Reisegodtgjørelse representasjon
Administrasjon
Alumnytt
Porto
Bank og kortgebyrer
Renter
Momskompensasjon
Honorar
Medlemskontingent
Salgsmateriell/nettbutikk
Tilskudd
Valgkomité
Miljøtorg
Kurs og samlinger
StyreBOOST! 2018
StyreBOOST! 2019
StyreBOOST! 2020
Voksenlederkurs 2018
Voksenlederkurs 2019
Voksenlederkurs 2020
Landsmøte
Lands-/Nordisk leir
Høstkurs 2018
Alumnstorkurs
Nasjonal Alumnutveksling
Støtte til medlemmer
Premier/konkurranser
Gaver
Diverse
Sum
Årets overskudd/underskudd
Sum

Budsjett 20/21
Revidert budsjett 19/20
Budsjett 19/20
Regnskap 18/19
Revidert budsjett 18/19
Inntekter
Utgifter
Inntekter
Utgifter
Inntekter
Utgifter
Inntekter
Utgifter
Inntekter
Utgifter
63 000,00
63 000,00
63 000,00
11 318,38
63 000,00
20 164,80
23 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
300
9 035,00
1 357,00
15 055,55
7 000,00
7 000,00
45 000,00
14 041,40
45 000,00
0,00
0,00
26 500,00
3 000,00
3 000,00
170
17 270,00
300,00
300,00
275
71
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
8 000,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
80 000,00
80 000,00
80 000,00
82 585,00
80 000,00
10 000,00
5 000,00
10 000,00
15 000,00
10 000,00
5 000,00
9 570,98
11 000,00
10 000,00
15 000,00
60 000,00
80 000,00
110 000,00
110 000,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
3 000,00
3 000,00
1 433,94
31 417,00
36 523,64
40 000,00
30 000,00
30 000,00
40 000,00
40 000,00
30 000,00
45 344,29
30 000,00
40 000,00
60 325,00
6 901,50
60 000,00
10 000,00
60 000,00
80 000,00
60 000,00
80 000,00
60 000,00
80 000,00
6 000,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00
20 000,00
40 000,00
43 000,00
37 000,00
43 000,00
37 000,00
43 000,00
37 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
7 500,00
5 500,00
4 000,00
4 000,00
905,47
4 000,00
1 020,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
3
1
2 000,00
270 000,00 315 000,00 244 589,97 195 498,98 321 000,00 348 000,00 306 500,00 308 000,00 301 800,00 298 000,00
-3 800,00
1 500,00
27 000,00
-49 090,99
45 000,00
315 000,00 315 000,00 195 498,98 195 498,98 348 000,00 348 000,00 308 000,00 308 000,00 298 000,00 298 000,00

VEDLEGG 2: Budsjett for Norske 4H-alumner 2019/2020 og
2020/2021
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VEDLEGG 4: Alumnytt – Redaktørens meninger om alumnytt

Alumnytt har eksistert en god stund og etter å ha lagd tre utgaver har jeg gjort
meg noen tanker og meninger om bladet og jeg føler det er på tide å ta bladet
opp til debatt! Jeg har valgt å fokusere på tre områder jeg mener er sentrale:
engasjement, økonomi og synliggjøring.

Engasjement
For det første føler jeg ikke bladet har så mye engasjement og etter resultatene
fra spørreundersøkelsen vil jeg si at dette stemmer. Av ca 900 personer som har
fått tilsendt undersøkelsene har det kun kommet inn 135 svar i undersøkelsen. I
tillegg er også svarene i undersøkelsen veldig delte, de fleste blar i vært fall
igjennom bladet, men inntrykket jeg har er at de fleste ikke sitter igjen med mye
etter å ha lest/bladd igjennom. Når det gjelder kontakten med innsendere til
bladet er også engasjementet her lite. Følelsen er
at folk kan sende inn, men det føles som mer mas enn lyst.
Økonomi
Totalt brukes det over 35.000, - kroner for to utgaver av Alumnytt. Begynner
man å se på resten av regnskapet, mener jeg at disse pengene kan brukes på
viktigere ting enn et medlemsblad. Fordelen med bladet er selvfølgelig at det er
noe alle medlemmer får, men med tanke på engasjementet rundt bladet, tror
jeg det er mer penger ut av vinduet, enn at medlemmer faktisk sitter igjen med
noe. Hva pengene derimot skal brukes på, hvis det ikke skal brukes på Alumnytt,
er selvfølgelig et spørsmål. Jeg mener det i så fall bør brukes på noe
som gir medlemmene noe direkte, som for eksempel kurs eller et annet
arrangement, noe jeg mener vil gi mer valuta for pengene.
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Synliggjøring
Vi lever i 2019 og man kan ikke nekte for at digitale og sosiale medier er i
vinden og at trykte medier er mer og mer på vei ut. Med tanke på 4H sin
utfordring med synliggjøring generelt og spesielt alumnenes synlighet, bør også
sosiale medier brukes mer. Et medlemsblad som kun går ut til medlemmer
hjelper ikke på dette punktet. Digitale og sosiale medier er lettere tilgjengelig
for alle og kan derfor være med å vise frem alumner bedre for folk flest,
samtidig som det gir medlemmene det Alumnytt gir de i dag.
Jeg mener det kan lages en plan for digitale medier som fint kan utkonkurrere
det Alumnytt gir i dag. Med en godt gjennomtenkt plan vil dette bli en vinn-vinn
situasjon. Digitale medier er billigere og det når ut til mange flere.
På bakgrunn av dette mener jeg det er på tide å tenkte nytt og legge ned
Alumnytt, men samtidig er det viktig å fortsette arbeidet med synliggjøring og
fortsette å gi medlemmer det Alumnytt gir de i dag, bare på en ny, bedre og
moderne måte. Vedlagt er svarene fra spørreundersøkelsen, samt at forslagene
til nye spalter i bladet som kom inn via undersøkelsen er listet opp under.
Jeg ser frem imot en god debatt og er spent på hva årsmøtet mener om saken!
Med vennlig hilsen
Espen Henriksen
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VEDLEGG 5: Handlingsplan 2018-2020
Handlingsplanen er laget med utgangspunkt i vedtektene til Norske 4H-alumner
(N4HA).

Herunder vil vi kontinuerlig arbeide mot å:
•

Inspirere 4H-alumnklubbene og legge til rette for god kommunikasjon
mellom dem.
• Synliggjøre 4H og 4H-alumner både eksternt og internt i
organisasjonen.
•
•

Arbeide for å øke interessen for frivillig arbeid i 4H.
Delta på leir og andre arrangement i regi av 4H, og arbeide for å skape
engasjement i organisasjonen.
• Være et forbilde for yngre 4H-medlemmer.
• Videreutvikle nettsidene for å sikre god informasjonsflyt til alumnene.
• Bruke sosiale medier aktivt.
•

Delta på landsleir og nordisk 4H-leir, og arbeide for å skape godt
leirmiljø.
Satsningsområder i den kommende perioden vil struktureres etter tre hovedområder:
•
•

Kompetanseutvikling
Regionsamarbeid

•

Ressursbank

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 kurs og arrangementer i regi av 4Hs samarbeidspartnere,
f.eks. LNU og RYE.
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2. Regionsamarbeid

N4HA vil arbeide for et godt samarbeid mellom alumnklubbene og regionene.

Tiltak:
•
•
•
•

Oppfordre til, samt legge til rette for, økt samarbeid i regionene.
Videreføre alumnutvekslingsordningen.
Lage felles årsplan for alle alumnklubbene.
Oppfordre til bruk av N4HAs flyttemeldingsskjema.

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 og andre i 4H-organisasjonen kan
finne oppskrifter, maler og annet nyttig materiell til bruk på arrangementer
og kurs.
•

Lage en oversikt over ressurspersoner, og kontaktinformasjonen til
disse.
• Videreutvikle lekebanken.
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