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4H står för Huvud - för kunskap,  
Hjärta - för respekt, medkänsla och empati,  
Hand - för färdighet och  
Hälsa - för ett sunt levnadssätt.  

4H:s vision är att alla barn och ungdomar 
ska utvecklas till engagerade, välmående 
och ansvarstagande människor med respekt 
för omvärlden.  

En engagerad person vågar ifrågasätta och ta 
ställning, detta genom fostran i föreningsdemokrati i 
enlighet med vårt första H (kunskap). Personen kan 
gå från idé till handling enligt handens H (färdighet) 
och är engagerad i sin och sina kompisars fritid. 

Med ansvarstagande menar 4H en person som 
står för sina handlingar och tidigt får möjlighet att 
ingå i en styrelse. I gruppen respekteras varje indi-
vid oavsett kön, social eller kulturell bakgrund. Detta 
enligt hjärtats H (respekt, medkänsla, empati). 

Med välmående menar 4H en person som värnar 
om sin och andras hälsa i alla aspekter enligt häl-
sans H. 

Visionen ska uppnås genom de fyra H:na. 

De fyra H:na, visionen och 4H:s motto ”lära genom 
att göra” utgör tillsammans grundpelaren vår 
verksamhet bygger på. Verksamheten ska i största 
möjliga mån bedrivas av och för barn och ungdo-
mar. Våra ledare är unga och i styrelser och kommit-
téer sitter ungdomar som själva tar ansvar för och 
fattar beslut gällande sin fritid. 

Verksamheten rymmer många olika delar som 
ska uppfylla visionen och två stora bitar är 4H:s 
klubb- och lägerverksamhet. I verksamheten ingår 
föreningsdemokrati, ledarutveckling, 4H-företag och 
internationella utbyten. 
 
De 4H-gårdar som är en del av våra klubbars verk-
samhet bidrar även till besöksverksamhet från 
allmänheten. 4H-gårdarna har mycket samarbe-
te med kommuner och andra organisationer samt 
föreningar som har glädje av den verksamhet som 
bedrivs på gårdarna.  

Riksförbundet Sveriges 4H:s verksamhetsberättelse är en kort summering av föreningens aktiviteter under 
det gånga året. Den sammanställs av styrelsen inför årets riksförbundsstämma och innehåller all viktig in-
formation om verksamheten som bedrivs, vilka som representerar riksförbundsstyrelsen och arbetsgrupper, 
årets nationella händelser, antalet medlemmar i föreningen med mera. På riksförbundsstämman presen-
teras verksamhetsberättelsen för resten av föreningen, men den kan även begäras av banker, kommuner, 
länsföreningar, förbund, stiftelser och fonder, till exempel vid ansökan om bidrag.

Verksamhetsberättelse 2018

Vad är 4H?
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Organisationen

Riksförbundet Sveriges 4H är uppbyggt i flera 
led. Varje led har enskilda uppgifter, samtidigt 
som alla verkar för att vara en samlad organi-
sation. Det är viktigt att komma ihåg den demo-
kratiska processen och att varje enskild medlem 
har möjlighet att göra sin röst hörd.

Organisationsschema

Riksförbund
Riksförbundet leds av Riksförbundsstyrelsen. Varje 
år hålls en Riksförbundsstämma där medlemmar-
na får vara med i den demokratiska processen och  
bestämma om verksamhet och hur organisationen 
ska utvecklas och drivas. Styrelsen styr sedan orga-
nisationen så som Riksförbundsstämman beslutat. 
Styrelsen ordnar aktiviteter för medlemmarna och 
arbetar med utveckling av verksamheten samtidigt 
som de ansvarar för ekonomin och ser till att den 
läns- och klubbstyrda verksamheten fungerar genom 
att stötta och hjälpa till där det behövs. Till hjälp finns 
det anställda på Riksförbundets kansli i Katrineholm. 
De anställda jobbar bland annat med löneservice, 
administration, representation, problemlösning och 
utveckling av verksamhet. 

Sveriges 4H har cirka 100 helårsanställda ut- 
spridda på de olika länen, kretsarna och klubbarna. 
De anställda arbetar som 4H-gårdsföreståndare, 
4H-gårdsassistenter, administratörer, instruktörer, 
konsulenter, verksamhetsledare och regionkonsu-
lenter. 

Länsförbund
Under 2018 hade Sveriges 4H 21 länsförbund. 
Länsförbunden styrs, liksom Riksförbundet, av en 
ideell styrelse och har en årlig länsförbundsstämma. 
Länsförbundsstyrelsen ansvarar bland annat för 
de aktiviteter som anordnas av länet och verkar 
som stöd för de klubbar som finns i länet. Vissa 
länsförbund har även arbetsgivaransvar för 
eventuella anställda i länet.

Krets
I vissa län finns det kretsar som består av flera klubbar. 
Även kretsarna drivs av en styrelse och har årsmöte. 
Kretsstyrelsens ansvar är att ordna aktiviteter för de  
klubbar som är anslutna till kretsen.

Klubb
I klubbarna bedrivs huvuddelen av 4H:s verksamhet. 
Varje klubb har en klubbstyrelse och vissa (framför 
allt 4H-gårdar) har anställda. På ett årsmöte tillsätts  
styrelsen för klubben och det beslutas hur klubben ska 
bedriva sin verksamhet. Klubbverksamheten ser väl-
digt olika ut och varierar från aktiviteter som hantverk 
och teater till gymnastik och 4H-gårdsverksamhet.

Avdelningar
En 4H-avdelning är en underförening tillhörande en 
4H-klubb. En fördel med avdelning är att 4H-klubbar 
kan tydliggöra olika verksamheter. Redan idag finns 
på sina ställen klubbar med särskilda avdelningar för 
exempelvis kaninskötsel, odling med mera.  

Avdelningen fungerar på samma sätt som en klubb, 
men kan välja att låta huvudklubben sköta 
administration och ekonomi.
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Förtroendevalda

Riksförbundsstyrelse 
2018-2019
Elin Niklasson, ordförande                                 
Daniel Nilsson Hemingstam, vice ordförande   
Doglas Jonsson, 2:a vice ordförande                
Erik Sellergren, ledamot                                            
Beatrice Inghammar Täng, ledamot                                            
Johan Norrman Gunnarsson, ledamot                        
Hanna Andersson, 1:e suppleant                    
Daniel Otterdahl, 2:e suppleant                       
Erik Inghammar, 3:e suppleant                       
Filip Axbrink Jönsson, 4:e suppleant
Ellen Magnusson, 5:e suppleant      
Isabelle Hall, fackrepresentant SUT 
Antonia Mossberg, suppleant SUT 2017-2019

Verkställande utskott
Elin Niklasson, sammankallande
Daniel Nilsson Hemingstam (ersattes av  
Beatrice Inghammar Täng i november 2018) 
Doglas Jonsson (ersattes av Daniel Nilsson 
Hemingstam i januari 2019) 

Riksförbundsstyrelsemöten 2018
Under 2018 har riksförbundsstyrelsen haft elva 
protokollsförda möten enligt följande datum: 
180128
180130
180318
180423
180523
180604
180611
180713
180904
180915
181111

Revisorer 2018-2019

Björn Johansson, revisor med personlig  
suppleant Henric Nilsson
Christer Gustavsson, revisor med personlig  
suppleant Tina Fritzon 
Auktoriserad revisor: Gunnar Johansen med 
personlig suppleant Pernilla Östling

Valberedning 2018-2019
Hans Jernse, sammankallande                                                                      
Fredrika Frid                         
Filip Eriksson
Ella Nyström 
Lovis Transjoe

Grupper 2018 

4H-klubbarnas Riksfinal
Ellen Magnusson
Gustav Persson 
Albin Strand
Hanna Andersson

CFK
Isabelle Hall 
Filip Axbrink Jönsson 

IT-Gruppen
Daniel Otterdahl
Anton Carlsson
Tobias Hedin
Filip Axbrink Jönsson

Verksamhetsplan
Nina Aldén
Marie Eliason
Johan Norrman Gunnarsson
Anna Säll      
Emma Hansson
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”Det är ungdomens sak att gå framåt 
med lust,
när de gamla och tröttade tveka”.

”Det är ungdomens sak att gå framåt med lust, när de gamla och 
tröttade tveka”. Så står det på budkaveln som enligt speciell tradition i 4H 
förs från riksstämma till riksstämma med cykel. 

Budkaveln förs vidare med uppmuntring och lyckönskningar i kommande 
tider. På bilden ser ni Joakim Widerström, representant från Rix17 i Skåne,  
överräcka budkaveln till arrangörerna av Rix18 i Tranås, som på bilden 
representeras av Beatrice Inghammar Täng. 

Foto: Alma Bengtsson



Finansiering

Medlemsstatistik

Klubbar och avdelningar 2018

         Medlemmar 2017      Medlemmar 2018     Förändring   Förändring Procent
Stockholm (AB)   3810   3567  -243   -6,3
Uppsala (C)    1699   1503  -196     -11,5
Sörmland (D)    219   148  -71   -32,42
Östergötland (E)   106   96  -10   -9,43
Jönköping (F)     701   793  92   13,12
Kronoberg (G)    338   335  -3   -0,89 
Kalmar (H)    213   184  -29   -13,61
Gotland (I)    86   98  12   13,95
Blekinge (K)    0   0  0   0
Skåne (LM)    710   632  -78   -10,99
Halland (N)    975   896  -79   -8,1
Bohuslän (OB)   13   11  -2   -15,38
Göteborg (OG)   798   742  -56   -7,01
Älvsborg (P)    253   226  -27   -10,67
Skaraborg (R)    220   170  -50   -22,72
Värmland (S)    250   272  22   8,8
Örebro (T)    2   2  0   0
Dalarna (W)    1   1  0   0
Gävleborg (X)    134   117  -17   -12,69
Jämtland (Z)    51   36  -15   -29,41
Västerbotten (AC)   489   395  -94   -19,22
Norrbotten (BD)   300   169  -131   -43,67

    
Summa    11368   10393  -975   -8,58
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4H:s övergripande verksamhet finansieras med statsbidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles-
frågor (MUCF) samt medlemsavgifter. Delar av statsbidraget fördelas ut direkt till landets lokala verksamheter 
som vidare finansieras via landstingsbidrag, kommunbidrag samt projektmedel. Många lokala 4H-klubbar söker 
finanisiella medel ur olika fonder och stiftelser för att kunna utveckla den egna verksamheten. 

Nya klubbar: Gamla Enskede 4H, Ersboda 4H, Teleborgs 4H, Kungshaga 4H, Brädspel 4H, Långås 4H
Frövi Fellingsbro 4H

Totalt antal klubbar: 200 
Antal startade avdelningar 2018: 262

 



Riksförbundets arbete

Riksförbundet har flera olika uppdrag och ett av dem är att leda organisationen efter vad som beslutats på 
årsstämman och det som antagits i 4H:s verksamhetsplan. Demokrati är en självklarhet inom 4H och Riksför-
bundet arbetar ständigt med att förbättra ungas möjlighet att göra sin röst hörd.  För att på bästa sätt utveckla 
vår organisation vill Riksförbundet fortsätta att utveckla mötesplatser där 4H-medlemmar har möjlighet att 
föra dialog inom hela organisationen.

Riksförbundet har sitt kansli i Katrineholm.  
Kanslihuset innehåller kontorslokaler för 4H och 
våra samverkande förbund, Jordbrukare Ungdo-
mens Förbund och Förbundet Skog och Ungdom.  
Permanenta hyresgäster är även Familjehemmens 
Riksförbund. 

I huset finns bra faciliteter för konferenser genom 
två konferensrum och 16 bäddar.

Rikskansliet används ofta av 4H:s Riksförbunds- 
styrelse, verksamhetsgrupper samt av de andra 
hyresgästerna och även för vissa ledaraktiviteter.

Vi tackar de medarbetare, som under året har slutat 
hos oss, för otroligt fina insatser och önskar de nya 
välkomna!

Under året har följande personer 
tjänstgjort på Riksförbundet:

Daniel Nilsson Hemingstam, t.f generalsekreterare 
(2018-08-29 tom 2018-12-28)
Veronica Gisslar, generalsekreterare (slutade 2018-
08-31)
Alexander Klevefelt, kanslichef
Peter Modig, löneservice (slutade 2018-04-08)
Linn H Magnusson, löneservice
Carina Stjärnholm, ekonomi
Kristin Eriksson, ekonomi (tjänstledig fr.om 2018-08-
27)
Elin Elander, PR & kommunikation
Dag Dunås, ekonomi/löneservice
Anette Elings, vaktmästare (slutade 2018-09-31)
Karin Jonsson, vaktmästare
Samuel Westin regionskonsulent Uppsala
Sofia Lindvall Ek, regionskonsulent Kronoberg
Kaisa Karlsson, regionskonsulent Stockholm 

Personalkonferens
En gång per år arrangeras en personalkonferens 
för samtliga anställda i 4H runt om i Sverige. 2018-
års  konferens ägde rum i Katrineholm på Safirens  
konferenscenter och övernattning skedde på Best 
Western Hotel Statt och cirka 40 personer deltog.

Ordförande i Riksförbundsstyrelsen Elin Niklas-
son hälsade alla välkomna och informerade om  
styrelsens arbete. 

SVA (Statens veterinärmedicinska anstalt) presen-
terade resultatet det tre år långa samarbetsprojektet 
som under 2018 gick in på sitt sista år. Under 2018 
har fokus varit att ta fram, sprida och implementera 
informationsmaterialen som tagits fram. Materialen 
har även översatts för att ytterligare sprida kunska-
pen till fler. De språk som materialen översatts till är 
engelska, somaliska, arabiska, dari och tigrinja. SVA 
presenterade även pedagogiska olika hjälpmedel 
som diverse spel och övningar.

Ett antal workshops arrangerades. En av dem var 
utbildning och information om det nya medlemssys-
temet MemberSky som ska vara klart och implemen-
teras i organisationen i början av 2019.

I workshop Skattjakt Natur man fick möjlighet att pro-
va på att skapa och genomföra digitala skattjakter. 
Skattjakt Natur är ett pedagogiskt projekt som 
bedrivits under 2018 där deltagarna kunnat lära sig 
att skapa digitala skattjakter och informativa 
guidningar i appen TurfHunt. TurfHunt används som 
pedagogiskt verktyg av museum, universitet och 
organisationer världen över.

Övriga workshops var information från löneservice 
där deltagarna fick information om rutiner i löne- 
hanteringen. Antonia Mossberg från Stättareds 4H i 
Halland berättade och informerade om hur man kan 
arbeta med avdelningar.
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Verksamhetsplan
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Verksamhetsplanen syftar till att vara en vägvisare till 
de områden som Sveriges 4H behöver stärka för att 
leva upp till 4H:s vision:  

”Alla barn och ungdomar ska utvecklas 
till engagerande, välmående och 

ansvarstagande människor med respekt 
för omvärlden.”  

Årets verksamhetsberättelse baserar sig på 
verksamhet enligt verksamhetsplanen 2015-2018. 
Verksamhetsplanen 2015-2018 har haft följande 
fokusområden: 
 
1. Verksamhet
2. Lära genom att göra
3. Sprida 4H

Verksamhetsplanen fokuserar på att stärka verksam-
heten och att stärka 4H-klubbarna där de fyra H:na 
genomsyrar allt. Under åren som verksamhetsplanen 
gäller ska 4H tillsammans ge organisationen bättre 
förutsättningar att knyta ihop aktiviteter med visionen, 
de fyra H:na samt 4H:s motto ”lära genom att göra” i 
en demokratisk anda. Det är upp till län/krets/klubb att 
tolka och bryta ner dessa mål så att de passar deras 
verksamhet. Riksförbundets uppgift är att stödja län/
krets/klubb i det arbetet. 

4H ska enligt verksamhetsplanen göra ”det bästa bätt-
re ändå” och arbetet med att lyfta och förbättra olika 
delar i samband med detta har fortsatt under 2018. 

Tillsammans med SVA - Statens veterinärmedicinska 
anstalt, har 4H fortsatt att jobba med att öka medve-
tenhet och ge kunskap om smittskydd, livsmedelshygi-
en och grundläggande hygien i mötet med djur.  Över-
sättning av materialen som tagits fram i detta projekt 
har verkligen gett gott resultat gällande spridning av 
4H och den kunskap som organisationen innehar.

Projekt Skattjakt Natur har gett 4H möjligheten att  
skapa verksamhet med digitala verktyg och har 
kommit till användning inom organisationens alla led.

Arbetet med att bygga och erbjuda en digital plattform 
till alla intressenter i samtliga organisationsled har 
fortsatt framgångsrikt under 2018.

Under riksförbundstämman 2018 presenterades en 
ny verksamhetsplan vilken är baserad och utformad 
enligt Agenda 2030, FN:s globala utvecklingsmål som 
ersatte Millennium-målen 2015. 

Den nya verksamhetsplanen antogs på riksförbunds-
stämman i Tranås och är Sveriges 4H:s ledningsdoku-
ment gällande verksamhet mellan åren 2019-2022. 

I den nya verksamhetsplanen ligger fokus på en håll-
bar framtid för organisationen och samhället, i enlighet 
med de globala utvecklingsmålen som anges i Agenda 
2030.

Med en hållbar utveckling menas att utvecklingen ska 
vila på tre delar för att bli hållbar; social, miljömässig
och ekonomisk utveckling.

Områdena ovan hör ihop och ett kan inte uppnås 
utan de andra. De globala målen ska implementeras 
i världens alla länder. I implementeringsarbetet är alla 
samhällsnivåer lika viktiga, men ett stort fokus ligger 
på ungdomar och civilsamhälle. Därför sluter 4H upp 
bakom Agenda 2030 och bidrar till en hållbar utveck-
ling i världen. 



Verksamhet

4H-klubbar
4H-klubben är alltså basen i 4H:s föreningsdemokrati. Där utses en styrelse av medlemmarna på årsmötet 
enligt traditionella demokratiska former. Det som är viktigt när du sitter i styrelsen är att du är intresserad 
av att planera och utföra klubbens verksamhet. Erfarenheterna från att ha suttit med i en klubbstyrelse har 
man ofta nytta av i andra sammanhang i skolan eller när man ska söka jobb. I 4H-klubben bestämmer du 
själv tillsammans med de andra medlemmarna i klubben vad ni ska göra i just er klubb. Din favoritaktivitet i 
4H kan bli allt från att virka mössor till att spela teater eller hämta hem fåren från hagen på 4H-gården. Som 
du förstår är det ganska fritt vad man kan göra i 4H och det är precis så det ska vara när Huvud, Hand, 
Hjärta och Hälsa får stå i centrum. 

4H-läger
Utöver den ordinarie klubbverksamheten som fortgår under hela året är lägerverksamheten, där barn och 
ungdomar deltar i olika typer av läger, en viktig del och den verksamhet som gör att många kommer i kon-
takt med 4H första gången. I dag består lägerverksamheten av dagläger, matskolor, lantgårdsläger, krets-
läger, länsläger och riksläger. De olika lägren är anpassade till olika åldrar och behov och arrangeras på 
klubb-, krets-, läns- och riksnivå. 
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Foto: Isabelle Hall Wilkens
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4H bygger på lokal, demokratisk förankring och medlemmens möjlighet till påverkan grundas där. Det 
är medlemmarna själva som bestämmer vad de vill göra i sin lokala klubb och det utgör grunden i 4H:s  
föreningsdemokrati. Detta innebär att verksamheten inom 4H är bred och ingen klubb är den andra lik. Verk-
samhetens innehåll kan till exempel vara allt från pyssel, trolleriskola och teater till odling eller 4H-gårdsverk-
samhet. Det som binder klubbarna samman är gemenskapen, de fyra H:na och att man vill lära sig nya saker.  
  
Riksförbundet Sveriges 4H, tillsammans med alla länsförbund och klubbar, driver en fantastisk verksamhet 
som uppmärksammas av många! 



4H-gårdar 
4H-klubbar med 4H-gårdsverksamhet började växa fram under 1970-talet, och idag finns det 4H-gårdar 
från Kalix i norr till Malmö i söder. 4H-gårdarna i Sverige tar i den öppna verksamheten emot cirka 1,5 
miljoner besökare per år. 4H är aktiva i bevarandet av svenska lantraser genom ett aktivt genbanksarbete. 
4H-gårdarnas tillstånd för offentlig förevisning ställer höga krav på djurhållningen.

På 4H-gården ska det finnas minst en aktiv 4H-klubb. 4H-gårdsverksamheten erbjuder även många andra 
tjänster såsom studiebesök, barnkalas, kretsloppsbesök, kulturaktiviteter med mera. Hur vi kan ha god 
självhushållning, hur naturens kretslopp fungerar, vad ett gott ledarskap innebär är kunskap som  
4H-gårdarna också förmedlar. 4H-gårdarna är en av organisationens viktigaste plattformar för att ge barn 
och ungdomar en chans att utvecklas till engagerade, ansvarstagande och välmående människor med 
respekt för omvärlden. 

Utbildning av barn och ungdomar är verkligen ett viktigt inslag på 4H-gårdarna. Där ordnar 4H-klubbarna 
studiebesök, aktivitetsdagar, läger och kurser för medlemmar och besökare. För de ideella ungdomsled-
arna ordnas kurser i ledarskap, föreningsmetodik och 4H-klubbarna bedriver även andra ledarvårdande 
aktiviteter.

4H-gårdarna erbjuder dessutom möjligheter för olika människor som ska ut på arbetsmarknaden. Bland 
annat skapas praktikplatser åt skolelever så att högstadie-/gymnasieungdomar och högskolestudenter 
förbereds inför arbetslivet.

Demokratiska organisations- och arbetsformer i verksamheten ska ge medinflytande och ansvar för med-
lemmarna, och aktiviteterna kopplade till djur, kultur och natur ska vidga och fördjupa den enskildes per-
sonlighetsutveckling. 4H-gårdarna sprider kunskap om, och förståelse för djur, jordbruk och dess näringar. 
4H – gårdsverksamheten har två typer av målgrupper, 4H:s medlemmar och allmänheten. Uppdraget mot 
allmänheten innebär att allmänheten ska ha möjlighet att ta del av verksamheten på 4H-gården. Det hand-
lar inte bara om att besöka gårdarna och titta på djuren utan det handlar om att få vara delaktig, helt enligt 
4H:s motto ”lära genom att göra”.
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Foto: Josefin Sandelius
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4H-företag

Matskolor

I 4H har medlemmar möjlighet att starta sitt 4H-företag 
redan vid sju års ålder. Ett 4H-företag drivs utifrån ett 
intresse vilket gör att medlemmen blir väldigt engage-
rad och lägger nivån på 4H-företaget helt utifrån sina 
egna förutsättningar. 

4H-företagen har funnits länge i 4H och under de se-
naste åren har organisationen utvecklat och anpassat 
dem utifrån vårt nuvarande samhälle. Men 4H-före-
tagen bedrivs fortfarande inom 4H.s profilområden:  
Hushåll, Kultur, Odling och Djur, Skog och Natur. 

4H-företagen är en inkörsport till entreprenörskap och 
självständigt tänkande och arbete. 

att driva 4H-företag
En guide till

Huvud Hjärta Hand Hälsa

Sveriges 4H har  
sedan 2009 arrangerat 
matskolor i hela 
Sverige med start i Hallands län. Konceptet kommer 
från Danmarks 4H och Sveriges 4H har sedan  
anpassat det till sin verksamhet.

Målet med Matskolorna är att ge barn och ungdomar 
kunskap om bra mat och motion på ett kul, lärorikt 
och praktiskt sätt.  Förhoppningen är att det är så 
inspirerande att barnen får nya idéer som de fortsätter 
med hemma.

Syftet med 4H:s Matskolor är att barnen:
● Lär känna produkter från det svenska lantbruket
● Får verktyg för att göra en varierad kost med bra mat 
till ett naturligt val
● Har kul med mat och motion
● Får testa närproducerad mat

Matskolorna är ett mycket populärt inslag i 4H:s 
verksamhet där i stort sett alla aktiviteterna har varit 
fullbokade.

Under 2018 användes 4H:s egna receptbok flitigt, deltagar-
na använde sig av en egen arbetsbok som de fick ta hem 
och ledarna på matskolorna fick genom en speciell hand-
ledning en ledarutbildning med specifikt fokus på matsko-
lor. Materialen utvärderas och uppdateras årligen. 
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Projekt 2017

Verksamhet för alla - år 3
Fokus under projekts sista år var att:

• Ta fram kvalitetsäkringsdokument och fortsätta 
utveckla tidigare stödmaterial för verksamheten. 

• Utveckla en databas där allt material som är 
framtaget i projektet är lättillgängligt för nyckel-
personer i 4H. 

• Implementera och utbilda anställda och ideella i 
programmaterialet. 

• Ta fram ett intranät där anställda kan hämta 
viktiga dokument.

Som tidigare år var det ett stort fokus på de årliga 
nationella träffarna under detta projekt.  På Central 
funktionärskurs i början av året och personalkonfe-
rensen i slutet av året gavs utmärkt tillfälle att sam-
ordna, utbilda och sprida projektet i hela landet till 
nyckelpersoner. Ett kvalitetsäkringsdokument för öp-
pen verksamhet togs fram som kan användas i ar-
betet framöver. Det material som togs fram tidigare 
år fortsatte att vidareutvecklas. Ett stort arbete under 
året var att ta fram en databas för att kunna sprida 
materialet från projektets alla år. Detta var det en 
stor och tidskrävande process men nödvändigt för att 
kunskapsspridningen framåt. Här kunde vi samla och 
sprida den kunskap som vi har vi fått och det material 
som tagits fram under projektets alla år där det kan 
fortsätta vara ett stöd i det fortsatta arbetet. 

Samarbetsprojekt SVA och 4H

SVA och 4H:s samarbetsprojekt vars mål varit att 
dels utveckla metoder för att kommunicera och dels 
öka förståelsen och kunskapen om hygienfrågor 
samt förebygga zoonozer gick in på sitt tredje och 
sista år under 2018.  

Under tre intensiva år har parterna jobbat med att 
öka medvetenheten och ge kunskap om: smittskydd, 
antibiotikaresistens, djurskydd, hur man beter sig 
i naturen, livsmedelshygien, vad man bör tänka på 
vid resor till olika länder och grundläggande hygien 
i gårdsmiljö.

Projektet avslutades under 2018 med färdigställan-
de och spridning av de olika utbildningsmaterial som 
tagits fram. Utbildningsmaterial i form av filmer, spel, 
tipsrundor, skyltar, pysselböcker och digitala utbild-
ningar har sammanställts och gjorts tillgängliga på 
såväl SVA:s webb som 4H:s hemsida. 

Som ett led i att ytterligare öka materialets spridning 
översattes material till engelska, somaliska, arabis-
ka, dari och tigrinja. 

Till minne av Catrin V Carlson 
I juni 2018 möttes 4H av det sorgliga beskedet att 
SVA:s huvudprojektledare Catrin V Carlson hastigt 
avlidit i en ridolycka. Projektet fortled i hennes min-
ne under året. Sveriges 4H kommer alltid att vara 
evigt tacksamma för att vi fick äran att möta henne 
och ta del av hennes sprudlande glädje, brinnande 
engagemang och gedigna kunskap. Tack för allt, 
Catrin.

Skattjakt Natur - År 1
Projektidén bakom Skattjakt Natur föddes då 4H ville 
minska avståndet mellan teknik och friluftsliv. 4H in-
såg att teknik och friluftsliv måste kombineras för att 
öka barn och ungdomars kunskap samt fysiska och 
psykiska hälsa. Genom att arbeta med teknik skulle 
vi kunna väcka intresset för friluftsliv hos barn och 
ungdomar som vi annars inte skulle komma i kontakt 
med.

Projektet inleddes med att göra en kartläggning av 
QR-koder och digital kunskapsdelning. Efterforsk-
ningar ledde oss till kontakt med appen TurfHunt och 
CMS-verktyget Locatify. Appen TurfHunt är baserad 
på gps-teknik och med verktygen kan man skapa 
Skattjakter som främjar såväl motion som kunskaps- 
inhämtning. 

Arbetet fortlöpte med att ta fram utbildningar för såväl 
CMS-verktyget som för användandet av appen samt 
att sammanställa en frågebank baserat på 
Läroplanen för mellanstadiet samt lade grunden till 
en bildbank. Sedan påbörjade en utbildningsresa 
över hela Sverige.

Mottagandet av projektet har varit överväldigande po-
sitivt hos alla som genomgått utbildningen. De drygt 
450 personer som testat en skattjakt har visat stor 
uppskattning och gett appen och frågorna gott betyg.

De utbildade enheterna vittnar också om att Skattjakt 
Natur känns som en självklar del i verksamhet och att 
de kommer att fortsätta att utveckla sin pedagogiska 
verksamhet med hjälp av appen vilket utgjorde un-
derlag för ansökan om ett fortsättningsprojekt under 
2019 vilket beviljades i november 2018. 

Projekt 2018
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4H-aktiviteter under jubileumsåret 2018

Under 2018 firade Sveriges 4H 100 år tillsammans med Jordbrukare Ungdomens Förbund och Förbundet 
Skog och Ungdom. Årets nationella aktiviteter har präglats av jubileumsfirandet och det har varit sprudlande 
aktiviteter även lokalt. Riksförbundet Sveriges 4H genomförde tillsammans med arbetsgrupper, länsförbund 
och projektpartners flera olika arrangemang där huvudfokuset låg på att 4H ska finnas i minst 100 år till!

Central Funktionärskurs
2018-års Centrala Funktionärskurs var det som in-
ledde jubileumsåret. Ideella och anställda från 16 år 
från de jubilerande förbunden JUF, 4H och FSU sam-
lades för en gemensam helg med utbildning, nätver-
kande och galafirande.

Helgen bjöd på spännande seminarium där bland 
annat Förbundet Skog och Ungdoms ledare ledde 
utbildning kring materialet ”Stopp! Min kropp!” som 
Rädda Barnen arbetat fram, Jordbrukare Ungdomens 
Förbund arrangerade seminarium inom bruksridning, 
Studiefrämjandet höll i seminarium kring ledarutveck-
ling och 4H erbjöd utbildning inom social inkludering 
och höll diskussioner kring organisationens utveck-
ling och mål för de kommande 100 åren.
Jubileumsgalan livesändes och priser delades ut för 
att hylla de såväl de ideella som personal som ge-
nom sin tid och sitt engagemang får organisatioen 
att lyfta. 

Traditionsenligt arrangerades Central Funktio-
närskurs på Valla Folkhögskola i Linköping.
Arrangörsgruppen förvandlade matsalen till en riktig 
balsal och deltagarna fick tåga in på röda mattan, 
uppleva mingeltrolleri och ryckas med i musiken som 
framfördes av talangfulla 4H:are under hela kvällen.

Deltagarantalet har på senare år aldrig varit så högt 
som det var under jubileumsversionen av Central 
Funktionärskurs och det var verkligen ett fantastiskt 
startskott på organisationens hundraårsjubileum.

Tack till alla fantastiska arrangörer som deltog i  
såväl planeringsarbete som arbete på plats under 
hela helgen. 

Foto: Hilda Djupenström
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Riksläger i Tranås- Rix18
Rikslägret, Rix18, arrangerades på Rås Gård i Tran-
ås, Jönköpings län, mellan den 14-21 juli och bjöd 
massor av deltagare på ljusa, stekheta dagar och 
kvällar, mys kring den eldfria lägerelden skapad av  
ljusslingor och chokladbollar i mängder. 

4H, JUF och FSU arrangerade sina stämmor samti-
digt och såväl stämmo- som lägerdeltagare bjöds in 
till ett jubileumsmingel. 

I sedvanlig ordning arrangerades 4H-kampen och 
alla dess grenar. Under den sista lägerdagen räk-
nades alla poäng samman och resultatet blev att 
Jämtlands läns 4H stod som vinnare vilket såklart 
firades. 
 
Ett enormt stort tack riktas till alla riksläger- 
arrangörer, Jönköpings län och Skaraborgs län som 
kämpade hårt för att göra lägret så fantastiskt! Ni är 
för bra, ni är för bra!

Riksförbundsstämman 2018
Riksförbundsstämman arrangerades på Kraftverket 
i Tranås i samband med rikslägret och är Sveriges 
4H:s högst beslutande organ där medlemmar, med 
demokratin i centrum, beslutar om organisationens 
framtid.  De valda ombuden som sitter på stämman 
har rösträtt, utöver det får åhörare delta med yttran-
derätt. 

4H-dagen
Den nationella 4H-dagen arrangerades första  
gången 2009 och infaller årligen den tredje lördagen 
i september. Dagen instiftades för att under en dag  
gemensamt visa allmänheten vad 4H är. År 2018  
firades 4H-dagen den 15 september. Jubileums-
dagen firades över hela landet och riksförbundet 
sponsrade med ballonger, tatueringar, vykort och lite 
annat smått och gott.

Extrastämma 2018
Den 25 november arrangerades en extrastämma 
på Engelbrektsskolan i Stockholm där bordlagda 
ärenden från sommaren stämma gicks igenom och 
beslutades kring. 

4H-aktiviteter under jubileumsåret 2018

Foto: Alma Bengtsson 
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4H är en internationell ungdomsorganisation och motsvarigheten till 4H finns i över 70 länder. Detta möjlig-
gör en hel del erfarenhetsutbyten för Sveriges 4H med andra länder och deras 4H-verksamhet. Förutom det 
som nämns nedan bedrivs även många samarbeten och utbyten med andra 4H-länder på klubb-, krets- och 
länsnivå. 

NSU - Nordisk Samorganisation for Ungdomsarbejde
Sveriges 4H är en av medlemsorganisationerna i NSU. NSU arbetar med syftet att stärka samarbetet mel-
lan ungdomsorganisationer i de nordiska länderna och att stärka ungdomars intresse och kunskap om de  
nordiska länderna, nordisk kultur, värderingar och språkgemenskap. 

Rural Youth Europe (RYE)
RYE är en europeisk paraplyorganisation för 4H och andra ungdomsorganisationer på landsbygden i Euro-
pa. Syftet med organisationen är att utbilda och utveckla unga människor, och skapa en medvetenhet om 
landsbygds- och sociala frågor. 

Emma Hansson och Johan Norrman Gunnarsson, Älvsborgs län och Doglas Jonsson, Kalmars län deltog 
på Europeiskt rally i Skottland i augusti 2018. Ali Ashgar Kamali från Jönköpings läns 4H deltog därefter på 
RYE:s höstseminarium som arrangerades i Finland i början av november. 

European Federation of Cityfarms - EFCF
Sveriges 4H är aktiv medlem i EFCF som är ett nätverk för 4H-gårdar och stadsbondgårdar i Europa. EFCF 
arbetar med att sprida kunskap om lantbruk, djurhållning, natur och kultur samt att utbilda barn och unga. 
EFCF arbetar även med djurrätt och utrotningshotade lantraser. 

International 4H (Farm) Youth Exchange - IFYE
IFYE är ett utbyte mellan 4H- och JUF-organisationer i hela världen. Grundtanken är att unga människor ska 
få möjlighet att träffa varandra över nationsgränser och kontinenter för att skapa ökad förståelse för varandra 
samt att få erfarenheter av livet i värdlandet.

Nadia Jensen och Martina Wicki från Schweiz samt Chuang Yung Chu från Taiwan var de IFYE:s som under 
2018 välkomnades till Sveriges 4H och fick uppleva organisationen och landet genom sin tid hos värdfamiljer 
och genom sitt deltagande på rikslägret.

Julia Österlund från Gotlands 4H var Sveriges 4H.s representant i IFYE-programmet och reste till Schweiz. 

Global 4H-network
2014 grundades Global 4-H Network. Global 4-H Network anser att makten att bygga en mer hållbar framtid 
ligger i dagens ungdomars händer. Nätverket syftar till ett utökat samarbete och kunskapsutbyte mellan de 
länder som bedriver verksamhet under namnet 4H. I styrelsen sitter två representanter från varje världsdel. 
Europa representeras bland annat av Erik Johansson från Sveriges 4H som 2017 också fick förtroendet att 
leda nätverket då han valdes till ordförande. 

Internationella 4H-dagen 
Den internationella 4H-dagen instiftades av Global 4-H Network 2014, och infaller årligen 1 november. Vi har 
firat dagen i Sverige sedan 2015.  

Internationell verksamhet
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Samarbeten och marknadsföring

4H samarbetar med flera organisationer, i olika om-
fattning. Det kan vara i projektform, utbyte av styrel-
seposter eller i strävan mot samma mål som exem-
pelvis Skog och Ungdom, Jordbrukare-Ungdomens 
förbund och Bygdegårdarnas riksförbund.

Gustaf V 90-års fond
Gustaf V 90-års fond har genom åren varit en viktig 
samarbetspartner och gett 4H möjligheten till diverse 
utbyten för 4H:s ledare. 

Stiftelsen Kronprinsessans 
Margarethas minnesfond
Stiftelsen Kronprinsessans Margarethas minnesfond 
har genom åren stöttat flertalet av 4H.s olika projekt. 

Nils W Fröjds Stipendiefond
Nils W Fröjds Stipendiefond är en fond till minne av 
Nils W Fröjd som tidigare har arbetat för Riksförbundet 
Sveriges 4H. Fondens ändamål är att utdela stipendier 
till enskilda medlemmar samt klubbar och avdelningar 
inom de tre samverkande förbunden 4H, JUF och FSU. 

Nils Hafstens Stiftelse
Stiftelsens ändamål är att genom stipendier främja 
landsbygdsungdomens undervisning och utbildning 
ideellt, kulturellt och socialt för att öka dess förmåga 
och intresse för ungdomsverksamhet i hembygden. 

Klöverbladet
Klöverbladet är Riksförbundet Sveriges 4H:s med-
lemstidning. Tidningens målgrupp är organisationens 
medlemmar och innehåller reportage, nyheter och 
information om aktiviteter. Tidningen ger möjlighe-
ter för samtliga led i 4H att tillgodose sig information 
om vad som händer i verksamheten och är därför en 
viktig informationskanal. Klöverbladet har en egen 
redaktör och flera ideella som skriver för tidningen.  
Klöverbladet hittas nu på riksförbundets hemsida,  
www.4h.se/kloverbladet.

Övriga samarbetspartners

Folkspel
Folkrörelsernas samarbetsorgan för spel- och lotteri-
frågor är en samarbets- och intresseorganisation för 
de riksomfattande folkrörelseorganisationerna, vilka 
finansierar en del av sin verksamhet genom spel och 
lotterier. 

LSU
LSU står för Landsrådet för Sveriges Ungdomsorgani-
sationer och är en paraplyorganisation för ungdomsor-
ganisationer i Sverige. LSU utvecklar unga ledare och 
deras organisationer samtidigt som de arbetar för att 
förbättra ungas villkor i Sverige och i världen.

Studiefrämjandet
Studiefrämjandet är Sveriges tredje största  
studieförbund med ett brett utbud av studiecirklar, 
utbildningar, kulturarrangemang och föreläsningar.  
Studiefrämjandet är särskilt inriktat på natur, djur, miljö 
och ungdomskultur. 4H är en av 19 medlemsorganisa-
tioner. 4H och Studiefrämjandet har ett samarbetsav-
tal som ska underlätta för de lokala klubbarna. 

Valla Folkhögskola
I Linköping ligger Valla Folkhögskola som 4H är  
huvudman för tillsammans med Studiefrämjandet. 

Svenskt Friluftsliv 
Svenskt Friluftsliv är en paraplyorganisation för Sve-
riges ideella friluftsorganisationer och är talesman 
gentemot regering och riksdag. Uppgiften är att be-
vara och utveckla förutsättningarna för det svenska 
friluftslivet. Riksförbundet Sveriges 4H är en av med-
lemmarna och deltar i diverse aktiviteter som Svenskt 
Friluftsliv arrangerar.

DYN- Djurbranschens yrkesnämnd
DYN samlar och delar med sig av kunskaper,  
erfarenhet och stöttning i djurfrågor till 4H. Annika 
Hemingstam är 4H:s representant i nämnden.

MUCF
MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhäl-
lesfrågor stöttar årligen 4H:s verksamhet.
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Samarbeten och marknadsföring

Hela Sveriges ska leva
Riksorganisationen ”Hela Sverige ska leva” är en medlemsorganisation för lokala grupper som kan bestå av 
ett byalag eller andra människor som har gått samman för att arbeta för en gemensam sak, samt ett fyrtiotal 
organisationer som valt att stödja arbetet genom att bli medlemmar. 4H är en av de organisationer som valt 
att stödja arbetet. 4H är också en organisation som påverkar, genom att lyfta de frågor som är betydelsefulla 
för människorna på landsbygden.

Bygdegårdarnas riksförbund
Bygdegårdarnas Riksförbund organiserar föreningsdrivna allmänna samlingslokaler. Allmänna samlingslo-
kaler som är öppna för alla – med en demokratisk värdegrund. Vid årsskiftet 2019 var 1433 bygdegårdar, 
bystugor eller liknade lokaler anslutna till riksförbundet.



Ett stort tack

Styrelsen för Riksförbundet Sveriges 4H vill framföra ett varmt tack till alla medlemmar, ideella ledare,  
förtroendevalda, föräldrar, anställda och alla andra som bidragit till att genomföra 4H:s verksamhet 2018.

Ett stort tack vill vi rikta till alla de organisationer som vi under året haft glädjen att samarbeta med. Vi vill 
också passa på att tacka de samverkande förbunden Jordbrukare Ungdomens Förbund och Förbundet 
Skog och Ungdom samt vårt studieförbund Studiefrämjandet för ytterligare ett år med gott samarbete.

Självklart vill vi också rikta ett stort tack till de som ekonomiskt stöttat 4H:s verksamhet via exempelvis fond-
bidrag, intäkter från annonsörer, sponsorer, övriga bidragsgivare och andra som gjort vår verksamhet möjlig. 
Ett speciellt tack riktas till Svenskt Friluftsliv och SVA som bidragit med finanisella medel som har hjälpt oss 
att genomföra utbildningar och på andra sätt utveckla verksamheten, vilket tagit oss ett steg närmare målet 
- att göra det bästa bättre ändå.

Verksamhetsberättelsen intygas av ordinarie ledamöter i Riksförbundsstyrelsen. 

Elin Niklasson, ordförande            Daniel Nilsson Hemingstam, vice ordförande 
 

Doglas Jonsson, 2:a vice ordförande       Erik Sellergren, ledamot

Johan Norrman Gunnarsson, ledamot       Beatrice Inghammar Täng, ledamot

Antonia Mossberg, fackrepresentant SUT
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4H:s motto

4H står för

HUVUD
HJÄRTA

HAND
HÄLSA

LÄRA GENOM ATT GÖRA


