Protokoll fra Rådsmøte i 4H Norge i 2018
Dato og
sted

19.-21. januar 2018 på Gardermoen Airport Hotell

Tilstede

Se egen deltagerliste

Sak 01.01

Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak: innkallingen og saksliste godkjennes

Sak 02.01

Konstituering
§ 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.

Vedtak:
Møteledere: Siri Myhre, leder i 4H Norge og Torgeir Timenes Bell, nestleder i
4H Norge.
Protokollfører: Signe Lindbråten, generalsekretær
Protokollunderskrivere: Representantene fra Østfold, Ole Mathis Kruse og
Hordaland, Åshild Irene Lie.
Redaksjonskomite: Mariann Hegg, Anders Stedding Kristiansen, Maria
Fjellheim og Signe Lindbråten.
Sak 03.01

Ny strategi for 4H Norge
Strategigruppa presenterte sitt arbeid og funn så langt, og Rådsmøtet kom
med innspill til ferdigstilling av strategien. Den legges frem på Landsmøtet til
sommeren for endelig vedtak.
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Vedtatt uttalelse fra Rådsmøtet:
Rådsmøtet har mange innspill til hvordan 4H skal bli STØRRE, SMARTERE og SYNLIG.
Det er flere tiltak som står frem som tydelige føringer for hvordan vi skal klare dette.
For å bli større må vi få flere medlemmer både i organisasjonen og med på
arrangementene. Arrangementene kan med fordel bli større og bygges på
utradisjonelle samarbeid både på tvers av fylker, regioner og sammen med andre
organisasjoner. Det må være fokus på å engasjere flere på alle nivå i organisasjonen,
både frivillige og samarbeidsorganisasjoner. Vi må åpne opp organisasjonen, legge til
rette og gjøre oss attraktive for flere målgrupper, som barn fra lavinntektsfamilier
og/eller minoritetsbakgrunn.
Rådsmøtet er tydelig på at for å bli smartere må vi ha bedre tekniske/digitale
løsninger. Utvikling av gode nettsider, påmeldingsløsninger, standarder,
delingsløsninger, prosjekter, rapportering osv. For å bli smartere må vi også bli bedre
på kunnskapsoverføring og føre en standardisert profilering med gode hjelpemidler.
Det er behov for å effektivisere og kvalitetssikre, dette gjøres gjennom tydelig
oppgave- og ansvarsfordeling i organisasjonen og evaluering.
Rådsmøte mener 4H blir synlig om vi benytter film aktivt i kommunikasjonen både
internt og eksternt. Rådsmøtet ønsker at 4H på alle nivå skal ta i bruk sosiale medier,
og ønsker nye nettsider. Det er behov for opplæring i synlighetsarbeid og
mediehåndtering. Rådsmøtet oppfordrer klubbene til å være synlige på barnas
arenaer, slik som skoler og andre fritidstilbud. Vi skal ALLTID ha fokus på synlighet,
ikke bare i ekstraordinære situasjoner.

Vedtak: Landsstyret tar med seg innspillene som kommer i møtet og legger
frem forslag til strategi for 4H Norge på Landsmøtet.
Sak 04.01

Ny demokratisk styringsmodell
Rådsmøtet ga innspill til ny demokratisk styringsmodell.

Vedtatt uttalelse fra Rådsmøtet:
Rådsmøte ønsker økt kommunikasjon mellom landsstyre og fylkesleddet, og ønsker
derfor å opprette en vedtaksdyktig fast møteplass mellom landsmøtene. Rådsmøtet
er i stor grad enige om å se mot strukturen i de politiske organisasjonene, med et
landsmøte som øverste organ, deretter et landsstyre som består av fylkesstyreledere
og sentralstyret, sentralstyre tar avgjørelser mellom landsstyremøtene.
Rådsmøtet ønsker å øke stillingene i fylkene, flertallet ønsker å kutte
regionslederstillingene og overføre disse midlene til fylkene da de ønsker mest mulig
hele stillinger. Personalansvaret skal ligge hos sentralleddet, men fylkesstyrene skal
ha mulighet til å definere oppgaver.
Rådsmøtet ber landsstyret gjennomgå hvilke oppgaver og fagfelt vi jobber innenfor i
dag, og se på hvordan disse kan effektiviseres eller eventuelt kuttes helt ut. Her må
synliggjøring, økonomi, utvikling av organisasjonen, aktivitet, medlemsvekst og
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styrking av tillitsvalgte være det retningsførende. Rådsmøtet ønsker ikke å videreføre
nasjonale satsningsområder i den formen det har vært tidligere.

Vedtak: Landsstyret tar med seg innspillene som kommer i møtet og legger
frem forslag til ny styringsmodell og påfølgende vedtektsendringer for 4H
Norge på Landsmøtet.
Sak 05.01

Økonomi
Vedtatt uttalelse fra Rådsmøtet:
Rådsmøte fikk en gjennomgang av budsjettprosessen i 4H Norge. Det ble også
presentert ulike framtidsscenarioer som tok for seg et nullsenario, opp mot en
moderat og en større nedgang i inntekter. Med bakgrunn i dette hadde rådsmøtet
gruppearbeid der de ble utfordret på å fordele økonomiske midler på de største
utgiftspostene. Ett av de tydeligste signalene fra denne sesjonen var at overføringene
til fylkene var veldig viktige, man ønsker å styrke ansatteressursene i fylkene og kutte
regionsstillingene. Det var også bred enighet om å øke ressursene til synlighet. De
gruppene som hadde forslag til kutt gikk i stor grad på det internasjonale.

Vedtak: Landsstyret tar med seg innspillene som kommer i møtet.

Sak 06.01

Medlemstall og medlemsvekst
Midlertidige tall på resultatet for 2017 ble lagt frem på møtet. Alle fylkene ble
oppfordret til å presentere sine tiltak for å øke medlemstallet. Rådsmøtet kom
også med innspill til ny vervestrategi for 4H Norge.
Vedtatt uttalelse fra Rådsmøtet:
4H Norges rådsmøte ønsker flere medlemmer i 4H Norge. Rådsmøtet mener at alle
fylkene skal sette seg tydelige mål for medlemsvekst i 2018 og 2019. Det forventes av
rådsmøtet at alle fylkene skal ha dette som et tema på sine årsmøter eller
fylkesstyremøter. Rådsmøtet mener det er nødvendig med en nasjonal vervestrategi
og ønsker to verveperioder i løpet av året, disse periodene skal være januar/februar
og august/september.
Rådsmøtet mener vervestrategien skal rettes mot to målgrupper, nye medlemmer og
nye voksene/rådgivere. Det er ønske om etablering av en film rettet mot hver
målgruppe samt annonsering og godt profileringsmateriale. Det ses som viktig å
holde på eksisterende medlemmer, dette stimuleres gjennom gode aktiviteter både
på lands-, regions- og fylkesplan.
Rådsmøtet ønsker også å oppfordre fylkene til og være mer synlig i sosiale medier og
ha en strategi for bruk av disse for å stimulere til økt medlemsvekst. Det ble også
tydelig gjennom debatten at det må ses på større strukturelle endringer for å gjøre
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4H mer attraktivt både for medlemmer som engasjeres av det tradisjonelle 4H løpet
og for medlemmer som er ute etter aktivitetstilbudet.

Generalsekretær sitt forslag til vedtak: Landsstyret tar med seg innspillene
som kommer i møtet og vedtar endelig vervestrategi på neste
Landsstyremøte. Alle fylkeslagene bes om å ha en vervediskusjon på et
styremøte og å vedta vervemål på sine årsmøter og/eller fylkesstyremøter.
Vedtak: Landsstyret tar med seg innspillene som kommer i møtet og vedtar
endelig vervestrategi på neste Landsstyremøte. Alle fylkeslagene bes om å ha
en vervediskusjon på et styremøte og å vedta vervemål.
Sak 07.01

Orienteringer - Fylkesrunde
Det ble gjennomført en runde der alle fylkene fortalte hva som skjer i sine
klubber og i fylket for tiden.

Protokollen er godkjent av:

Ole Mathis Kruse
Fylkesleder 4H Østfold

Åshild Irene Lie
Fylkesleder 4H Hordaland
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