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4H Norges lover
§ 1. Organisasjon
1. 4H Norges organisasjon er bygd opp av 4H-klubbene, 4H i fylkene (benevnt 4H
”fylkesnavn”) og sentralleddet 4H Norge.
2. 4H Norge har sete og verneting i Skedsmo.
3. 4H Norges administrasjon er organisert gjennom et sekretariat og ledes av en
generalsekretær.
§ 2. Formål
1. 4H Norge er en landsomfattende, ideell barne- og ungdomsorganisasjon som er
livssynsnøytral og partipolitisk uavhengig.
2. Organisasjonens formål er å utvikle en aktiv og samfunnsengasjert ungdom med
ansvarsfølelse og respekt for natur og mennesker.
3. Grunnlaget for organisasjonens arbeid finnes i naturbruksnæringene og lokalmiljøet.
4. 4H Norges målsetting uttrykkes gjennom 4H-løftet:
Vi lover å arbeide mot det mål å bli en ungdom med klart Hode, varmt Hjerte, flinke
Hender og god Helse.
§ 3. Arbeid i organisasjonen
1. Arbeidsoppgavene for organisasjonen er gjennom 4H-klubbene å:
a. tilrettelegge og oppfordre til allsidig 4H-arbeid for barn og ungdom slik at de
utvikles til aktive unge med faglig innsikt, praktisk kunnskap og sosialt
engasjement.
b. bidra til samhørighet, aktivitet og trivsel i lokalsamfunnet ved gjennomføring av
4H-aktiviteter blant barn og ungdom.
c. drive opplæring gjennom 4H-prosjekter, klubbaktiviteter, kurs, leirer og andre
arbeidsformer etter prinsippet Å lære ved å gjøre.
d. legge til rette for at flest mulig gjennomfører 4H-programmet, oppnår 4Hvitnemålet og plaketten samt fortsetter videre i 4H som alumner og/eller
klubbrådgivere.
2. Organisasjonen kan også drive 4H-arbeid organisert gjennom 4H-gårder,
korttidsgrupper og skoleverket.
3. 4H Norge har et internasjonalt engasjement og samarbeider med 4H-liknende
organisasjoner i andre land.
§ 4. Medlemmer
1. 4H Norge har disse hovedformer for medlemskap:
a) barn og ungdom i alderen 10-25 år organisert gjennom lokale 4H-klubber
b) 4H-klubber
c) 4H-alumner
d) 4H-gårder
e) kløvermedlemmer

f)
g)
h)
i)

arrangementsmedlemmer
støttemedlemmer
æresmedlemmer som er votert inn av landsmøtet i 4H Norge
organisasjoner som vil støtte 4H-arbeidet og som er votert inn av landsmøtet i 4H
Norge.

2. Andre former for medlemskap enn de som er nevnt under pkt. 1 kan godkjennes ved
ordinært landsmøtevedtak.
3. Medlemskap (for andre enn æresmedlemmer) er kun gyldig etter betalt kontingent.
Medlemmer som ikke har betalt kontingent for arbeidsåret strykes.
4. Landsstyret kan suspendere eller ekskludere et medlem som har motarbeidet 4H
Norge eller skadet organisasjonens omdømme. Slikt vedtak kan innankes for
overprøving i 4H Norges landsmøte. Medlemmet regnes som suspendert/ekskludert
mens ankebehandlingen pågår. Medlemmet skal gis rett til å redegjøre for sin sak i de
fora som behandler saken.
5. Kun medlemmer av kategoriene definert i pkt. 1 bokstav a, c, f, g og h kan velges til
styrende organer i 4H Norge. Ansatte på lands- og fylkesplan kan ikke være valgt til
lands- eller fylkesstyre annet enn som representant for de ansatte.
§ 5. Landsmøte
1. Landsmøtet i 4H Norge har det overordnede ansvaret for organisasjonens arbeid.
2. Landsmøtet i 4H Norge er sammensatt av:
a. Representanter valgt av fylkesårsmøtene blant medlemmene i de lokale 4Hklubbene og arrangementsmedlemmene.
 Fylker med 1-24 klubber har én (1) representant.
 Fylker med 25-49 klubber har to (2) representanter.
 Fylker med 50-74 klubber har tre (3) representanter.
 Fylker med 75 eller flere klubber har fire (4) representanter.
Antallet bestemmes ut fra klubbtallene slik de foreligger per 1.1. i
landsmøteåret. Arrangementsmedlemmene utgjør i denne sammenhengen èn
(1) klubb.
b. Lederne i fylkesstyrene eller annen representant herfra.
c. To (2) representanter for Norske 4H-alumner.
d. To (2) representanter for 4H-gård Norge.
e. To (2) representanter for de ansatte.
f. Landsstyrets medlemmer.
g. 4H Norges æresmedlemmer.
h. Én (1) representant for hver av 4H Norges medlemsorganisasjoner.
3. Ordinært landsmøte i 4H Norge holdes hvert annet år. Nærmere tid og sted fastsettes
av landsstyret i samråd med ordfører i landsmøtet, og kunngjøres i organisasjonen
seks (6) måneder før landsmøtet avholdes. Kunngjøringen skal også varsle om
fristene for innsending av saker til landsmøtet, jfr. pkt. 5.
4. Landsmøtet blir sammenkalt og ledet av ordføreren. Innkalling med saksliste skal
sendes landsmøterepresentantene minst seks (6) uker før landsmøtet.
5. Rett til å fremme saker til landsmøtet i 4H Norge har alle landsmøterepresentanter,
landsstyret, fylkesårsmøtene og fylkesstyrene. Frister for innsending av saker til
behandling på landsmøtet må være sendt inn til landsstyret senest to (2) måneder før
landsmøtet. For forslag til lovendringer gjelder §15.

6. Saksdokumenter som strategiske planer, forslag til handlingsprogram,
vedtektsendringer og andre prinsipielle saker, skal sendes ut sammen med
landsstyrets innstilling samtidig med innkallingen. Øvrige saksdokumenter skal
sendes ut minst to (2) uker før landsmøtet.
7. Landsmøtet i 4H Norge er beslutningsdyktig når minst halvparten av de etter lovene
stemmeberettigede landsmøterepresentantene er til stede. Blanke stemmer regnes
som gyldige stemmer. Vedtak fattes med absolutt flertall (mer enn 50 % av de avgitte
stemmene) når ikke annet er nevnt i lovene.
8. Det skal føres protokoll fra landsmøtet i 4H Norge.
9. Landsmøtet skal åpnes med 4H-løftet, jfr. § 2.4.
10. Ordinært landsmøte i 4H Norge skal behandle:
a. Valg av to (2) representanter til å skrive under protokollen sammen med
ordføreren.
b. Forretningsorden for landsmøtet.
c. Årsmelding fra landsstyret for de siste to (2) årene.
d. Revidert regnskap for de siste to (2) årene.
e. Innkomne saker, jfr. pkt. 5.
f. generaldebatt
g. Strategiske planer.
h. Budsjett for to (2) år med fastsettelse av kontingenter og styremedlemmenes
godtgjørelser.
i. Tilsetting av revisor.
j. Valg for to (2) år av:
 Ordfører og varaordfører i landsmøtet.
 Landsstyre bestående av fem (5) medlemmer med tre (3)
varamedlemmer i rekkefølge. Landsstyrets leder skal velges av
landsmøtet. Ledervalget skjer før valget av de andre
styremedlemmene.
 Valgkomité for neste landsmøte bestående av fem (5) medlemmer
med tre (3) varamedlemmer i rekkefølge.
11. Landsstyret, 4H Norges æresmedlemmer og valgte representanter for
medlemsorganisasjoner har talerett, men ikke stemmerett i landsmøtet. Andre kan
ved landsmøtevedtak også gis talerett, men ikke stemmerett i landsmøtet.
12. De ansattes representanter i landsmøtet har ikke stemmerett under posten valg.
13. Det skal være skriftlig valg på landsstyrets leder og styremedlemmer. Ved personvalg
utenom dette, skal det være skriftlig valg dersom det er forslag på mer enn én
kandidat. Blanke stemmer regnes som gyldige stemmer.
14. Ekstraordinært landsmøte i 4H Norge holdes når landsstyret eller minst 25 av
landsmøterepresentantene fra siste landsmøte forlanger det. Bare de saker som er
nevnt i innkallingen, kan behandles. Tidsfrister for innkalling og for utsending av saker
er som for ordinært landsmøte.
15. Reise- og oppholdsutgifter for landsmøterepresentantene dekkes av den de
representerer.

§ 6. Rådsmøte
1. 4H Norges rådsmøte består av landsstyret og leder eller annen representant fra hhv.
fylkesstyrene, Norske 4H-alumner og 4H-gård Norge.
2. 4H Norges rådsmøte skal være landsstyrets rådgivende organ, og innkalles av
landsstyret ved behov. Rådsmøtet kan også innkalle seg selv, hvis minst en tredjedel
(1/3) av medlemmene i rådet krever dette.
3. Landsstyret har ansvar for å utarbeide program for møtet og sende ut
saksdokumenter. Innkallingsfrist er fire (4) uker før møtedato. Forslagsfrist er to (2)
uker før møtedato. Disse tidsfristene kan fravikes dersom minst en tredjedel (1/3) av
rådets medlemmer godkjenner det.
4. Generalsekretæren har tale- og forslagsrett i rådsmøtet med mindre rådsmøtet vedtar
noe annet.
5. Det skal føres protokoll fra alle møtene i rådet.
§ 7. Landsstyret
1. 4H Norges landsstyre består av sju (7) medlemmer:
a. fem (5) medlemmer valgt av landsmøtet i 4H Norge
b. ett (1) medlem oppnevnt av Landbruksdepartementet, for to (2) år av gangen
c. én (1) representant for de ansatte, for to (2) år av gangen.
2. Landsstyret velger selv sin nestleder.
3. Generalsekretæren har tale- og forslagsrett i landsstyret med mindre landsstyret
vedtar noe annet.
4. Ordfører i landsmøtet kan delta i landsstyremøtene uten stemmerett.
5. Styret i Norske 4H-alumner skal tilbys å møte i landsstyret med èn (1) representant
med tale- og forslagsrett.
6. For gyldig vedtak i landsstyret kreves at minst fire (4) medlemmer har stemt for
forslaget.
7. Landsstyret skal:
a. være styringsorgan for 4H Norge i samsvar med 4H Norges lover og vedtak
fattet av landsmøtet for 4H Norge.
b. vedta normalvedtekter for 4H-klubber, 4H-nemnder og fylkesledd, samt
godkjenne vedtekter for fylkesledd, Norske 4H-alumner og 4H-gård Norge.
c. ha ansvar i organisatoriske og økonomiske saker, herunder ansette og
avsette generalsekretær og vedta rutiner for internkontroll.
d. legge hovedvekt på behandling av prinsipielt viktige saker av betydning for
4H-arbeidets utvikling og utnytting av organisasjonens ressurser.
e. forvalte organisasjonens midler med lav risiko og i samsvar med
organisasjonens formål.
f. slutte avtaler med departementer, organisasjoner og andre.
g. kalle inn til rådsmøte i henhold til § 6 og lede møtet.
h. vurdere medlemskap for 4H Norge i andre organisasjoner, jfr. § 14.
i. være ankeinstans for saker avgjort av fylkesstyrene.
j. vedta regler for reiseutjevning for klubbenes representanter til landsmøtet for
4H Norge.

8. Landsstyret kan oppnevne utredningsutvalg for spesielle saker.
9. Landsstyrets leder og generalsekretæren i fellesskap forplikter organisasjonen med
sine underskrifter.
10. Det skal føres protokoll fra alle landsstyremøter.
§ 8. 4H-fylkesårsmøte
1. Fylkesårsmøtet er organisasjonens øverste myndighet på fylkesplan.
2. Fylkesårsmøtet har det overordnede ansvaret i organisatoriske og økonomiske
spørsmål.
3. Fylkesårsmøtet er sammensatt av:
a. To (2) representanter fra hver klubb valgt på klubbenes årsmøter.
b. En (1) representant for de frammøtte arrangementsmedlemmene.
c. En (1) representant for de frammøtte kløvermedlemmene.
d. To (2) representanter oppnevnt av landbruksavdelingen i fylket.
e. To (2) representanter for 4H-alumnene i fylker der de har eget fylkesledd.
f. Én (1) representant fra hver av medlemsorganisasjonene. Disse møter uten
stemmerett.
g. Fylkesstyrets medlemmer.
4. Det skal føres protokoll fra fylkesårsmøtene.
5. Fylkesårsmøtet vedtar selv sine vedtekter etter mønster av 4H Norges
normalvedtekter for fylkesledd. Disse vedtektene skal godkjennes av landsstyret.
§ 9. 4H-fylkesstyre
1. 4H-fylkesstyret har fem (5) medlemmer: Leder, nestleder og tre (3) styremedlemmer.
a. Fire (4) av disse velges av fylkesårsmøtet blant 4Hs medlemmer.
b. Ett (1) av disse oppnevnes av landbruksavdelingen i fylket. Fylker som ønsker
to (2) oppnevnte representanter gis anledning til dette.
2. I fylker som har eget fylkesledd av Norske 4H-alumner, skal fylkesalumnklubben
tilbys å møte i fylkesstyret med én (1) representant med tale- og forslagsrett.
3. Fylkesstyret velger selv sin nestleder.
4. For gyldig vedtak i fylkesstyret kreves at minst tre (3) medlemmer har stemt for
forslaget.
5. Fylkesstyret skal bl.a.:
a. være styringsorgan for 4H-arbeidet i fylket i samsvar med 4H Norges lover og
vedtak fattet av landsmøtet i 4H Norge og fylkesårsmøtet.
b. ha ansvar i organisatoriske og økonomiske saker for 4H i fylket.
c. legge hovedvekt på behandling av prinsipielt viktige saker av betydning for
4H-arbeidets utvikling og utnytting av organisasjonens ressurser i fylket.
d. sørge for at 4H-klubbene får best mulig støtte og rådgivning.
6. Det skal føres protokoll fra alle fylkesstyremøter.
§ 10. 4H-klubbene
1. En 4H-klubb er åpen for medlemskap for alle barn og ungdom mellom 10 og 25 år
som vil følge 4Hs vedtekter og retningslinjer, men de klubbene som ønsker det kan

ha yngre medlemmer
2. 4H-klubbene er organisasjonens primære ledd.
3. En 4H-klubb skal ha sitt eget valgte styre av klubbmedlemmer mellom 10 og 25 år på
vei mot plaketten. Klubbstyret har ansvaret for 4H-klubbens drift i samråd med
klubbrådgiverne.
4. 4H-klubben skal ha voksne klubbrådgivere med rådgiverfunksjon overfor styret og
medlemmene.
5. Klubbrådgivere og 4H-alumner har ikke stemmerett ved avstemninger i 4H-klubben.
De er heller ikke valgbare til styrefunksjoner i 4H-klubben.
6. 4H-klubbens årsmøte vedtar sine egne vedtekter innenfor rammen av 4H Norges
normalvedtekter for 4H-klubber. Vedtektene må godkjennes av fylkesstyret før de er
gyldige. Hvis så ikke er gjort, er 4H-klubben automatisk underlagt normalvedtektene
for 4H-klubber.
§ 11. 4H-nemnd
1. Det kan opprettes 4H-nemder som er en selvstendig juridisk enhet. Nemden fungerer
som et fellesorgan for 4H-klubbene i kommunen eller i en større region.
2. 4H-nemnda vedtar sine egne vedtekter innenfor rammen av 4H Norges
normalvedtekter for 4H-nemnder. Vedtektene må godkjennes av fylkesstyret før de er
gyldige. Hvis så ikke er gjort, er 4H-nemnda automatisk underlagt 4Hs
normalvedtekter for 4H-nemnder.
§ 12. Norske 4H-alumner
1. 4H-alumnene er organisert i Norske 4H-alumner.
2. Norske 4H-alumner er underlagt 4H Norge sine lover, men vedtar sine egne
vedtekter. Disse skal godkjennes av landsstyret i 4H Norge.
§ 13. 4H-gård Norge
1. 4H-gårdene er organisert i 4H-gård Norge.
2. 4H-gård Norge er underlagt 4H Norge sine lover, men vedtar sine egne vedtekter.
Disse skal godkjennes av landsstyret i 4H Norge.
§ 14. Medlemskap i andre organisasjoner
1. 4H Norge kan søke medlemskap i andre ideelle organisasjoner/institusjoner som er
partipolitisk uavhengige.
2. Slik søknad vedtas av landsstyret.
§ 15. Lovendringer
1. Forslag til endring av disse lovene må være framsatt av et fylkesstyre, av et
fylkesårsmøte, landsstyret eller av minst fem (5) representanter i landsmøtet.
2. Forslag fra andre enn landsstyret må legges from for landsstyret minst fire (4)
måneder før landsmøtet. Forslaget vedlagt landsstyrets innstilling, skal sendes
landsmøterepresentantene minst seks (6) uker før landsmøtet.
3. Lovendring krever minst to tredeler (2/3) av de avgitte stemmene i landsmøtet.

4. Lovendring trer i kraft straks.
§ 16. Oppløsning
1. Forslag om å oppløse 4H Norge må være framsatt på et landsmøte for 4H Norge for
realitetsbehandling på landsmøtet to (2) år etter. Forslaget vedlagt uttalelse fra styret
sendes landsmøterepresentantene minst seks (6) uker før det landsmøtet som skal
realitetsbehandle forslaget.
2. Vedtak om å oppløse 4H Norge krever minst tre firedels (3/4) flertall blant de
frammøtte landsmøterepresentantene. Etter eventuell oppløsning, skal penger og
andre verdier som organisasjonen eier, bli overlatt til Det Kongelige Selskap for
Norges Vel som oppretter et fond av disse. Rentene av dette fondet skal helt eller
delvis bli brukt til å fremme de samme eller liknende formål som det 4H Norge
arbeider for.
3. Blir det senere opprettet en ny, landsomfattende organisasjon med samme eller
liknende formål som 4H Norge, kan Det Kongelige Selskap for Norges Vel helt eller
delvis overlate til denne å bruke restene av fondet for å fremme målene til den nye
organisasjonen.

