
Medlemmarnas förening 
 

Det är viktigt för oss i 4H att medlemmarna 
själva får vara med och bestämma vad vi 
ska genomföra för aktiviteter. 
 
4H arbetar för att medlemmarna ska ta 
ansvar samt känna sig delaktiga i 
organisationens arbete. 
 
4H strävar efter att det är ungdomarna som 
ska hålla i mycket av verksamheten, vilket 
gör att alla ledarna behöver föräldrarnas 
positiva stöd.  
 
I 4H ska alla känna sig välkomna. 
 
Givetvis har vi våra profiler, riktlinjer och  
stadgar som vi såväl som andra 
organisationer måste följa. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktuppgifter 
 

Klubbledare i ___________- 4H-klubb 
 
Namn:________________________ 
 
Telefonnummer:________________ 
 
Verksamhetsledare Halland 
Elisabet Johansson 
072 – 512 15 01 
elisabet.johansson@4h.se 
 
Kretsinstruktörer Varberg 
Elisabeth Otterdahl 
0707-12 80 45 
elisabeth.otterdahl@4h.se 
Andreas Andersson 
0730-23 76 22 
andreas.andersson@4h.se 
 
Kretsinstruktör  
Fjäre/Falkenberg/Halmstad/Hylte 
Frida Samuelsson 
072 – 512 15 03 
frida.samuelsson@4h.se 
 
För kontakt med klubbar i övriga delar av länet, 
hör av dig till länsexpeditionen  
 
LÄNSEXPEDITIONEN 
Hallands Länsförbund av 4H 
Box 254, 311 23 FALKENBERG 
Tel: 0725 – 12 15 02 
halland@4h.se 
www.hallands4h.se 
www.facebook.com/hallands4h 

Välkommen till 
 

HALLANDS 4H 
 

& 
 

__________4H-klubb 
 

4H - vad är det? 
4H är en ideell organisation för   

barn och unga 7-25 år. 
Vi är partipolitiskt och religiöst obundna. 
I vår verksamhet arbetar vi med mottot: 

”Lära genom att göra” 
 

De 4 H: na står för: 
Huvud för kunskap 

Hjärta för medkänsla 
Hand för färdighet 

Hälsa för sunt levnadssätt 
 

 

 



4H i Halland 

I Halland har vi cirka 1000 medlemmar. 
Inom 4H har vi en rad olika aktiviteter  
bland annat kan du:  

- driva 4H-företag  
- lära dig om djuren på 4H-gården 
- testa på aktiviteter inom idrott, 

kultur och friluftsliv 
- utbilda dig i ledarskap 
- delta i läger och matskolor  

 
Kom gärna med dina önskemål om vad du 
vill göra i din 4H-klubb. 
 
 
 

 

 

4H i världen 

4H finns i över 80 olika länder.  
Vi har internationella utbyten  
med flera av dessa. 
 
 
 

 

Medlemsavgift 

Vår 4H-klubb har _____kr i  
medlemsavgift för första  
medlemmen i varje familj, 
 _____kr för varje resterande  
familjemedlem.  
 
Vid betalning efter 1 oktober gäller 
medlemskapet även året efter. 
 
 
I medlems avgiften ingår: 

- Klöverbladet 4 nr/år* 
- Klubb- krets- och länsaktiviteter 
- Material till aktiviteterna  
- Personalens service 
- Kurser**  

 
 
* 1 tidning/familj  
**Vid vissa kostsamma kurser kan man få betala  
en extra deltagaravgift, men denna försöker vi alltid hålla så 
lågt som möjligt. 
 

 
 

 
 

 

Riv loss denna del och ta med den 
tillsammans med medlemsavgiften  
till nästa möte. 
 

 
Kontaktinformation till Medlemmen 
 
Namn:_________________________ 
 
Adress:_________________________ 
 
______________________________ 
 
Email:__________________________ 
 
Mobil:__________________________ 
 
Hemnummer:____________________ 
 
Personnummer: __________________ 
 
 
Kontaktinformation till Målsman 
 
Namn:_________________________ 
 
Email:__________________________ 
 
Mobil:__________________________ 

 
 

 


