
Huvud Hjärta Hand Hälsa

Verksamhetsberättelse
Riksförbundet Sveriges 4H 2016



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 utveck-
las 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 hälsans 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 ungdomar. 

Våra ledare är unga och i styrelser och kommittéer 
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 all-
mänheten. 4H-gårdarna har mycket samarbete med 
kommuner och andra organisationer samt föreningar 
som har glädje av den verksamhet som bedrivs på 
gårdarna.  

Vad är 4H?

Ordförande har ordet
2016 alltså! Vilket år det har varit, 1000-tals aktivite-
ter runt om i landet. 1000-tals barn och unga som lärt 
sig nya saker, fått lov att ta ansvar, skaffat sig nya 
vänner och lärt känna befintliga ännu bättre. Mäng-
der med människor i alla åldrar har kommit varandra, 
naturen, kulturen och djuren närmare på läger, tips-
promenader och andra aktiviteter i våra klubbar.
   4H står för något unikt, vi ordnar fysiska mötesplat-
ser för människor i alla åldrar men särskilt för barn 
och unga. Vi får barn och unga att utvecklas och ta 
ansvar.
   Att summera 2016 får oss alla i organisationen, 
ideella som anställda, alla som stöttat oss och alla 
andra intresserade att känna en närmast obegränsad 
stolthet över det vi uträttat. Stort tack för alla insatser! 
Vi gör tillsammans en ovärderlig insats och ett stort 
avtryck i samhället. Jag hoppas att det avtrycket kan 
bli ännu större framöver.
   Vi har såklart mycket att jobba på också. Alla 
människor får inte chansen att ta del av 4H. Med allt 
det vi tar på oss att göra kommer också stort ansvar. 
Kvaliteten på den verksamhet vi bedriver kan alltid 

bli bättre. Ekonomin i 4H behöver bli starkare i hela 
organisationen. I styrelsen för riksförbundet börjar 
vi se effekten av flera års hårt arbete och jobbar nu 
på att sätta ett nytt arbetssätt och delvis ett nytt sätt 
att se på organisationen. Vi kallar det för att skilja 
på operativt och strategiskt arbete. Vi i styrelsen ska 
jobba strategiskt, riksförbundets övriga organisation 
ska ta hand om det operativa. Vi i styrelsen ska inte 
vara en flaskhals, eller bromsklossar, vilket vi blir om 
vi är inblandade i vardagens beslut. Vi ska vara en 
beslutande, tydlig styrelse som ser till att vi får fart 
på en närmast självgående riksorganisation. Så även 
om vi gör mycket bra redan idag i 4H behöver vi ut-
vecklas och moderniseras som organisation, resan 
är påbörjad!
   2017 är året då riksförbundsstyrelsen drar fingrarna 
ur syltburken och frigör den styrka som finns hos var 
och en av alla som är insyltade i riksförbundets orga-
nisation. Häng med på resan!

Hälsningar,
Daniel Otterdahl
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Organisationen

Riksförbundet Sveriges 4H är uppbyggt    
i flera led. Varje led har enskilda uppgifter, sam-
tidigt som alla verkar för att vara en samlad or-
ganisation. Det är viktigt att komma ihåg den 
demokratiska processen och att varje enskild 
medlem har möjlighet att göra sin röst hörd.

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 utsprid-
da på de olika länen, kretsarna och klubbarna. De  
anställda arbetar som 4H-gårdsföreståndare, 
4H-gårdsassistenter, administratörer, instruktörer, kon-
sulenter, verksamhetsledare och regionkonsulenter. 

Länsförbund
Sveriges 4H har 22 mer eller mindre aktiva 
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.

Organisationsschema

Riksförbund

Länsförbund

KretsKlubb

Klubb

Foto: Louise Eriksson
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Förtroendevalda

Riksförbundsstyrelse 2016-2017
Daniel Otterdahl, ordförande                                 
Linn H. Magnusson, vice ordförande   
Clara Wallin, 2:a vice ordförande                
Erik Sellergren, ledamot                                            
Daniel Nilsson Hemingstam, ledamot                          
Doglas Jonsson, ledamot                                            
Johan Norrman Gunnarsson, ledamot                        
Julia Brinkhagen, 1:e suppleant                    
Nina Aldén, 2:e suppleant                       
Johan Olofsson, 3:e suppleant                       
Elin Niklasson, 4:e suppleant                         
Marie Eliason, 5:e suppleant      
Erik Jahn, fackrepresentant SUT (t.o.m. 
20170129)
Isabelle Hall, fackrepresentant SUT (fr.o.m. 
20170318)
Verkställande utskott
Daniel Otterdahl, sammankallande
Linn H. Magnusson
Clara Wallin
Veronica Gisslar, adjungerad     

Revisorer 2016-2017
Kristina Bengtsson, revisor med personlig  
suppleant Henric Nilsson
Björn Johansson revisor med personlig  
suppleant Christer Gustavsson 
Auktoriserad revisor: Gunnar Johansen med 
personlig suppleant Lars-Åke Svensk

Valberedning 2016-2017
Hans Jernse, sammankallande                                                                      
Johannes Carlsson
Anna Davidsson
Fredrika Frid                         
Fanny Wallin

Grupper 2016 

4H-klubbarnas Riksfinal
Doglas Jonsson 
Elin Niklasson
Filip Axbrink Jönsson 

CFK
Julia Brinkhagen
Beatrice Täng
Ida Andersson

EFCF
Annika Hemingstam
Erik Jahn
Frida Samuelsson
Tina Burvall

IT-Gruppen
Viktor Jonsson
Elin Niklasson                                                                 
Isabelle Hall
Stina Sandsjö
Daniel Otterdahl
Anton Carlsson
Tobias Hedin
Filip Axbrink Jönsson

Riksläger
Antonia Mossberg
Linnéa Renck
Hanna Löfkvist
Malin Andersson
Victoria Näsström

Utbildning
Lisa Gottfridsson
Sofia Andersson
Isabelle Hall

Verksamhetsplan
Nina Aldén
Marie Eliason
Johan Norrman Gunnarsson
Anna Säll      

100-årsgruppen
4H - Charlie Zachrisson och Fia Ihrfors                                                                
Förbundet Skog & Ungdom - Per Carlsson och 
Matilda Holmström
JUF - Britta Sandahl och Annelie af Ekenstam
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Antonia Mossberg, en av rikslägerarrangörerna 2016, 
samt Karin Broström, från Stockolms läns 4H belö-
nades under 2016 med förtjänsttecken i guld för sitt 
trogna ideella arbete i 4H. 

Foto: Louise Eriksson 
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Verksamhet

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 basen i 4H:s fören-
ingsdemokrati. Som tidigare nämnts innebär detta att verksamheten inom 4H är bred och ingen klubb är den 
andra lik. Verksamhetens innehåll kan till exempel vara allt från pyssel, trolleriskola och teater till odling eller 
4H-gårdsverksamhet. Det som binder klubbarna samman är gemenskapen och att man vill lära sig nya saker.  

Utöver den ordinarie klubbverksamheten som fortgår under hela året är lägerverksamheten, där barn och 
ungdomar deltar i olika typer av läger, en viktig del. I dag består lägerverksamheten av dagläger, matskolor, 
lantgårdsläger, kretsläger, länsläger och riksläger. De olika lägren är anpassade till olika åldrar och behov 
och arrangeras på klubb-, krets-, läns- och riksnivå.  
  
Riksförbundet Sveriges 4H, tillsammans med alla länsförbund och klubbar, driver en fantastisk verksamhet 
som uppmärksammas av många!

Foto: Veronica Gisslar
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Boaryds 4H-klubb - Kronobergs län 
Övre Ulleruds 4H-klubb - Värmlands län 
Aneby 4H-klubb - Jönköpings län
Kesätters 4H - Södermanlands län
Skokloster 4H- Uppsala län

Finansiering

Medlemsstatistik

Nya klubbar

Foto: Veronica Gisslar

         Medlemmar 2015       Medlemmar 2016     Förändring   Förändring Procent
Stockholm (AB)   3677   3884  207    5,6
Uppsala (C)    1484   1657  173   11,6
Sörmland (D)    264   260  -4   -1,5
Östergötland (E)   167   156  -11   -6,6
Jönköping (F)     566   618  52    9,2
Kronoberg (G)    294   282  -12   -4,0 
Kalmar (H)    211   225  14    6,6
Gotland (I)    55   55  0    0,0
Blekinge (K)    25   3  -22   -88
Skåne (LM)    702   766  64    9,1
Halland (N)    1005   1010  5    0,5
Bohuslän (OB)   23   16  -7   -30
Göteborg (OG)   856   987  131    15
Älvsborg (P)    335   346  11    3,3
Skaraborg (R)    316   251  -65   -20
Värmland (S)    370   284  -86   -23
Örebro (T)    12   7  -5   -42
Dalarna (W)    6   1  -5   -83
Gävleborg (X)    80   127  47    59
Jämtland (Z)    63   57  -6   -9,5
Västerbotten (AC)   694   609  -85   -12
Norrbotten (BD)   343   353  10    2,9
JUF     1327   1346  19    1,4
    
Summa    12875   13300  425    3,3
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4H:s övergripande verksamhet finansieras med statsbidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhäl-
lesfrågor (MUCF) samt medlemsavgifter. Delar av statsbidraget fördelas ut direkt till landets lokala verksam-
heter som vidare finansieras via landstingsbidrag, kommunbidrag samt projektmedel. Många lokala 4H-klub-
bar söker finanisiella medel ur olika fonder och stiftelser för att kunna utveckla den egna verksamheten. 



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 som gäller fram till 2018. Demokrati är en 
självklarhet inom 4H och Riksförbundet 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 Ungdomens För-
bund (JUF) och Förbundet Skog och Ungdom (FSU).  
Permanenta hyresgäster är även Familjehemmens 
Riksförbund. I huset finns bra faciliteter för konferen-
ser genom ett 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:

Veronica Gisslar, Generalsekreterare
Patrik Fornedal, Förbundskonsulent 
Alexander Klevefelt, Kanslichef 
Peter Modig, Löneservice 
Carina Stjärnholm, Ekonomi 
Kristin Eriksson, Ekonomi
Elin Elander, PR & kommunikation
Thomas Gustafsson, Medlemssystem
Erik Jahn, Projektledare
Dag Dunås, Ekonomi/löneservice 
Anette Elings, Vaktmästeri anställd av de tre 
samverkande förbunden 
Samuel Westin, Regionkonsulent Uppsala 
Madeleine Malmros, Regionkonsulent Stockholm  

Personalkonferens
Den 15-16 november 2016 arrangerades personal-
konferensen för anställda i 4H. Den genomfördes på 
Plevnagården i Malmköping. Ett 40-tal personer del-
tog och kunde dels fördjupa sig mer i vilda och tama 
djurs beteende som var en del i den grenkurs som 
Statens veterinärmedicinska anstalt var med och ar-
rangerade. De informerade även om smittskydd och 
hygien i djurverksamheter. De som deltog i den andra 
grenkursen, Äventyrspedagogik med Mathias Wahl-
ström, fick tillbringa mycket tid utomhus och verkligen  

använda sin fantasti då de tillsammans räddade 
Malmköping från en stor gasexplosion. Deras äventyr 
gick alltså ut på att stoppa en stor gasexplosion och  
att rädda invånarna i Malmköping. Äventyret ledde till 
gott samarbete och kreativa lösningar av spännande 
uppdrag. 

Det hölls också en uppskattad gemensam föreläs-
ning med Niklas Wennberg, grundare av Stadsjord 
och en riktig eldsjäl när det gäller formandet av ett 
hållbart samhälle. Det gavs även utrymme för diskus-
sionsgrupper och på kvällen fick deltagarna lyssna 
på ett trevligt uppträdande samtidigt som det gavs till-
fälle att lära känna kollegor från hela Sverige bättre.
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Verksamhetsplan
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Under stämman 2014 beslutades om en ny verksam-
hetsplan för perioden 2015-2018.  

Verksamhetsplanen syftar till att vara en vägvisare till 
de områden Sveriges 4H, de närmaste åren, 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.”  

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 för-
utsättningar 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 tol-
ka och bryta ner dessa mål så att de passar deras verk-
samhet. Riksförbundets uppgift är att stödja län/krets/
klubb i det arbetet. 

4H ska enligt verksamhetsplanen göra ”det bästa bättre 
ändå” och Riksförbundet har i det arbetet valt ut någ-
ra mål och hur de ska arbeta med dessa under 2016. 
Ett projekt som Riksförbundet arbetat med behandlar  
säkerheten på 4H-gårdar.     

Tillsammans med SVA - Statens veterinärmedicinska 
anstalt, har 4H jobbat för att öka säkerhet och hygien 
på landets 4H-gårdar.  

Riksförbundet hade under 2015 som mål att ta fram oli-
ka material som kan användas som stöd ute i landet. 
Tack vare utbildningsprojektet och några andra sats-
ningar har detta lyckats spridas under 2016. Materialet 
lyfte medvetet fram de fyra H:na och hur de genomsyrar 
aktiviteter i Sveriges 4H. Detta material har fortsatt  att 
användas i organisationen och fler barn och ungdomar 
har fått ta del av de utbildningar som 4H erbjuder. 
 
Den tredje delen i verksamhetsplanen handlar om 
att ”Sprida 4H”, vilket är en viktig del. Ska 4H upp-
nå sin vision måste alla veta vad 4H är. Det mål som  
Riksförbundet främst har arbetat med under 2016 är 
att färdigställa en digital plattform, vilken medför att alla  
organisationsled inom 4H har möjlighet att använda sig 
av en gemensam grafisk profil. Detta medför att vi kan 
visa att vi är en organisation, och att alla känner igen 
sig på hemsidorna, vilket underlättar spridningen av 4H. 
Detta arbete kommer att fortgå under 2017.  

Under 2016 påbörjades även förarbetet inför komman-
de verksamhetsplan med formation av en verksam-
hetsplansgrupp och diskussioner inom riksförbundssty-
relsen.  

Foto: Johan Magnusson



4H-gårdsverksamhet

4H-klubbar med 4H-gårdsverksamhet började växa 
fram under 1970-talet, och idag finns det 37 
4H-gårdar från Kalix i norr till Malmö i söder. 

4H-gården är ett levande fritidsalternativ, en trygg 
social hemvist för både medlemmar och besökare 
och är en av många viktiga verksamhetsmetoder för 
att nå Riksförbundet Sveriges 4H:s syften. På 4H- 
gården ska det finnas minst en aktiv 4H-klubb. 
Demokratiska organisations- och arbetsformer i verk-
samheten ska ge medinflytande och ansvar för med-
lemmarna, och aktiviteterna kopplade till djur, kultur 
och natur ska vidga och fördjupa den enskildes 
personlighetsutveckling.  

4H-gårdarna sprider kunskap om, och förståelse för 
djur, jordbruk och dess näringar. 4H-gårdsverksam-
heten 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 handlar inte bara om att besöka gårdarna och 
titta på djuren utan det handlar om att få vara del-
aktig, helt enligt 4H:s motto ”lära genom att göra”. 
4H-gårdsverksamheten erbjuder även många andra 

tjänster såsom studiebesök, barnkalas, kretslopps- 
besök, kulturaktiviteter med mera.  

4H-gårdarna i Sverige tar emot cirka 1,5 miljoner be-
sökare per år. Tillstånd för offentlig förevisning stäl-
ler höga krav på djurhållningen. Förutom att djuren 
ska ha det bra är bevarandet av svenska lantraser 
genom aktivt genbanksarbete ett viktigt uppdrag för 
verksamhetens betydelse i samhället. 

Utbildning av barn och ungdomar är ett viktigt inslag 
på 4H-gårdarna. Där ordnar 4H-klubbarna studie- 
besök, aktivitetsdagar, läger och kurser för medlem-
mar och besökare. För de ideella ungdomsledarna 
ordnas kurser i ledarskap, föreningsmetodik och 
4H-klubbarna bedriver även andra ledarvårdande ak-
tiviteter. 4H-gårdarna erbjuder dessutom möjligheter 
för olika människor som ska ut på arbetsmarknaden. 
Bland annat skapas praktikplatser åt skolelever så att 
högstadie-/gymnasieungdomar och högskolestuden-
ter förbereds inför arbetslivet.  

Även former av arbetsprövningsplatser (i samarbete 
med exempelvis socialförvaltningar/ habilitering) kan 
skapas på en 4H-gård.

Foto: Veronica Gisslar

4H-gårdsverksamhet 2016
 
Sveriges 4H har tagit fram kvalitetskrav för 4H-gårdarna och på riksförbundsstämman 2015 antogs nya 
reviderade kvalitetskrav. Ett nytt egenkontrollprogram är också framtaget i samband med detta för att un-
derlätta för 4H-gårdarna att följa kvalitetskraven. Arbetet med kvalitetssäkringen har fortsatt under 2016.

Under året har även ett stort projekt genomförts tillsammans med SVA, Statens veterinärmedicinska an-
stalt. Genom 4H-gårdar har SVA kunnat nå ut och ge ökad kunskap om smittskydd och hygien så att kun-
skapen kunnat sprida sig till fler. Samtidigt har detta hjälpt 4H-gårdarna i deras kvalitetssäkringsarbete. 

2015 togs utbildningen Klöverkusk fram och den användes flitigt under 2016. Klöverkusk-utbildningen 
används för säkerställa att 4H:s ledare har rätt kunskaper och förutsättningar för att köra häst- och vagn. 
Denna utbildning är ett steg mot att främja säkerhet och trygghet för våra ledare, medlemmar och besöka-
re. Utbildningen har tagits fram i samarbete med Studiefrämjandet och med stöd ifrån MUCF. Klöverkusk- 
utbildningen har gjorts i studiecirkelformat och är enkel att använda i de lokala verksamheterna.  
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Samtliga foton på detta uppslag är tagna av Henric Nilsson, Halland. 
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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 senaste åren har organisationen 
utvecklat och anpassat dem utifrån vårt nuvarande 
samhälle. Hallands 4H tog till exempel, tack vare ett 
projekt, fram en hemsida där 4H-företagaren kan fylla 
i information om sitt 4H-företag samt sköter det admi-
nistrativa arbetet så som bland annat bokföring - 
www.4hföretag.se. 

Sveriges 4H har sedan 2014 haft möjlighet att utveck-
la material kring utbildning och en del i detta har varit 
att utveckla 4H-företagen. 2015 togs ett 4H-företagslä-
gerkoncept fram i samarbete med Tanto 4H, ”Skandia 
Idéer för Livet” samt MUCF. Detta koncept har upp-
daterats och vidareutvecklats under 2016.

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 kom-
mer 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 inspire-
rande 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

Under 2016 har Matskolorna testkört det material som 
togs fram under 2015. En handledning för ledare, ett 
deltagarmaterial samt 4H:s egna receptbok användes 
och utvärderades som en del i Sveriges 4H utbild-
ningsprojekt. 
Under 2016 har matskolor genomförts i Hallands län, 
Jönköpings län, Uppsala län, Gävleborgs län,  Skara-
borgs län, Stockholms län, Skåne län och Norrbottens 
län. 

Matskolorna är ett mycket populärt inslag i 4H:s verk-
samhet där i stort sett alla aktiviteterna har varit full-
bokade.
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Projekt 2016

Utbildningsprojektet år 3
Sveriges 4H har under 2016 drivit sista delen av ett 
stort treårigt utbildningsprojekt. Projektet har genom-
förts med stöd från Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor och i samarbete med Studie-
främjandet. Flera av materialen kan utföras i studie-
cirkelform. Projektet har gått ut på att engagerade 
medlemmar, i åldern 13-25 år, har varit med och ta-
git fram utbildningar som de har sett behov av i 4H. 
Projektet har resulterat i 16 nya utbildningsmaterial 
som testkörts under 2016. Utbildningarna har tagits 
fram under olika block: Föreningsteknik, ledarkurser, 
material för arrangemang och djur. Projektet är star-
tade 2014 med att inventera utbildningsbehovet. År 
två (2015) togs utbildningarna fram och 2016 har de 
testkörts och utvärderats. 

Verksamhet för alla 
Verksamhet för alla är ett treårigt projekt som ge-
nomförde sitt första år 2016. Projektet går ut på att 
öppna upp 4H:s verksamhet för fler. För att uppfylla 
detta har det på flera platser i landet testkörts akti-
viteter för att se vilka intressen och behov barn och 
allmänheten har. Bland annat har en figur som kallas 
Klöverhjälten, 4H:s egen superhjälte, lett framgångs-
rika aktiviteter. Dessa aktiviteter finns att ta del av i 
Klöverhjältens aktivitetsbok. Det har dessutom tagits 
fram några temakoncept för allmänheten. Utöver 
det har ideella 4H:are samt personal fått utbildning i 
äventyrspedagogik. Ett äventyr är framtaget specifikt 

för 4H och är redo att användas.  4H-gårdsverksam-
hetens möjligheter att nå ut till fler har utökats då ett 
material på lättläst svenska med mycket bilder tagits 
fram som pedagogiskt hjälpverktyg. 

Friluftsdagar på 4H-gårdar
Friluftsdagar på 4H-gårdar är ett projekt som har 
fått stöd från Svenskt Friluftsliv. En projektledare har 
arbetat med projektet som har gått ut på att skapa 
koncept för skolor så att de kan komma ut på 4H- 
gårdar och genomföra friluftsdagar.

SVA 
- Statens veterinärmedicinska anstalt
SVA har startat ett 3-årigt projekt vars mål är att dels 
utveckla metoder för att kommunicera och dels öka 
förståelsen och kunskapen om hygienfrågor samt 
förebygga zoonozer. Samarbetspartner är Riksför-
bundet Sveriges 4H och flera myndigheter. Genom 
4H kan dessa kunskaper nå ut till en stor målgrupp, 
såväl barn och ungdomar som allmänheten. Hittills 
är det främst Akalla 4H, Eolshäll och Gränby 4H som 
varit aktiva gårdar i projektet men informativa skyltar 
med illustrationer har tagits fram och finns tillgängliga 
för samtliga 4H-gårdar i Sverige.

En del av Klöverhjältens dräkt och acceccoarer.
Foto: Tanto 4H
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4H-aktiviteter 2016

Sveriges 4H har kontinuerligt olika typer av kurser och tävlingar på klubb-, krets- och länsnivå i organisatio-
nen. Dessa varierar beroende på vilken verksamhet respektive klubb, krets eller län har.  Även Riksförbundet 
arrangerar årligen ett flertal kurser och tävlingar för medlemmar med hjälp av ideella på klubb- och länsnivå. 
Under 2016 genomfördes ett flertal arrangemang och dessa möjliggjordes tack vare statsbidrag och projekt-
pengar.

CFK- Central funktionärskurs
CFK är en kurs som anordnas årligen sista helgen i 
januari och enligt tradition är platsen för kursen Valla 
folkhögskola i Linköping. Där träffas förtroendeval-
da, ideella och anställda inom 4H för att utbildas och 
utbyta erfarenheter som deltagarna kan ta med sig 
hem till sina klubbar och länsförbund. 29-31 januari 
samlades cirka 90 deltagare från hela landet. Under 
helgen hölls sex olika grenkurser inom tre olika block; 
Ledarskap, Förening och 4H-gård. I blocket Ledar-
skap hölls kurserna Ledarutbildning steg 2 samt 
Ledarutbildning friluftsliv. I blocket Förening hölls en 
Avancerad styrelsekurs och en Kassörskurs. I blocket 
4H-gård hölls kurser i Djurguidning och Klöverkusk.

Helgen startades med programpunkten ”Riksförbun-
det inspirerar och informerar ” med tema Internatio-
nellt. Doglas Jonsson från riksförbundsstyrelsen och 
Camilla Sandström från Hallands län berättade då 
om vilka internationella möjligheter som finns inom 
4H. 

Lördagen fortsatte med föreläsningar kopplade till 
de olika blocken. Matilda Holmström från Förbundet 
Skog och Ungdom höll en föreläsning kopplad till 
satsningen Lika som Bär, som behandlar ämnen som 
jämlikhet och diskriminering, härskartekniker och de-
mokrati. Douglas Båld från Länsstyrelsen Skåne höll 
en föreläsning om Djurskydd. Efter föreläsningarna 
startade grenkurserna. 

Utöver grenkurserna hölls även workshops i hur man 
kan få en ny hemsida i 4H, improvisationsteater, 100-
års jubiléet, ”Vad gör man om?” och en uppstart av 
länsträffar. Lördagen bjöd även på en maskeradmid-
dag med temat ”Kom som du inte är”.  

Under söndagen gavs mer tid till grenkurser innan en 
gemensam avslutning hölls där samtliga deltagare 
samlades och delade med sig av helgens nya kun-
skaper och insikter. 
 

Foto: Johan Magnusson
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4H-klubbarnas Riksfinal

4H-klubbarnas Riksfinal arrangerades 18-20 mars 2016 på Ingelstadgymnasiet i Växjö. Tävlingen börjar  
redan på klubbnivå. Delmoment i klubben och länet leder så småningom fram till att ett eller två lag från varje 
län får tävla på riksnivå.

Riksfinalen samlade deltagare från stora delar av Sverige. 88 deltagare i 16 lag, med 3-5 personer i varje i 
åldrarna 14-21 år, tävlade om äran och den eftertraktade 4H-fanan. Dessutom deltog ca 20 funktionärer som 
hjälpte till under helgen, också de ifrån många olika delar av Sverige. 

Arrangemanget bejakar 4H:s profilområden och kulturarv. Deltagarna tävlade, över en helg, inom profil-
områdena: Jord & Skog, Hem & Hushåll, 4H- & Föreningskunskap samt Kultur & Idrott. Årets upplaga av  
tävlingen tog en ny form jämfört med tidigare år då området Kultur & Idrott fick en mer framträdande roll. I 
både teoretiska som praktiska moment ställdes deltagarna och lagen inför utmanande uppgifter som testade 
såväl deras kunskaper som deras samarbetsförmåga. En klubbuppgift lämnades in i samband med tävlings-
helgens start på temat friluftsliv. Även tävlingsgrenen ”4H visar och berättar”, en gren under 4H-kunskap, 
följde detta tema.

Glädjande var att 4H-klubbarnas Riksfinal hade större uppslutning än på länge och att en vandringspokal 
återinrättades för tävlingen. Prisutdelningen livesändes via Sveriges 4H:s Facebook-kanal och som vinnare 
av tävlingen stod Skälby 4H-klubb från Kalmar län. 

Foto: Filip Axbrink Jönsson

Foto: Filip Axbrink Jönsson
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Sommaren 2016 samlades nästan 300 ung-
domar i Värmland för att tillsammans uppleva 
Rix16, Sveriges 4H:s riksläger. Det var det första 
rikslägret som Värmlands länsförbund i samar-
bete med Riksförbundet Sveriges 4H någonsin 
arrangerat i Värmland. Mellan 23-30 juli fick del-
tagarna tälta på Lillerudsgymnasiet utanför Karl-
stad och det var givetvis strålande väder hela 
veckan. Värmlands län stod även som värd för 
Sveriges 4H:s riksförbundsstämma som ägde 
rum på lägerplatsen 23-24 juli. Under veckan fick 
lagen som är uppdelade i länsförbund, delta i en 
mängd olika aktiviteter och tävlingar i Lägertop-
pen som slutligen vanns av Uppsala län!

Här kommer några gobitar från RIX16 aktiviteterna.

Lördag 23 juli 
Efter en svängig och fartfylld invigning på Sandgrunds- 
udden i Karlstad med Johan Östling som konferenci-
er, gick bussar till lägerplatsen där tält börjades slås 
upp. Lägermyset infann sig redan första kvällen då 
det bjöds på våfflor runt lägerelden. 

Söndag 24 juli 
Det kämpades flitigt med att bygga upp portalerna 
in till sina tältområden. Resultaten blev allt från en 
IKEA-pylon till en tågbom och det var väldigt myck-
et målarfärg, överallt. För att knyta lite nya kontakter 
splittrade arrangörerna länen och mixade nya lag, 
som på eftermiddagen bland annat fick kasta vatten-
ballonger och vara levande pjäser i Fia med knuff. 

Måndag 25 juli 
Efter en heldag på sandiga och dammiga volleyboll-
planer var de vita lägerbanden inte så vita längre. 
När mörkret smög sig på fick deltagarna ge sig ut i 
skogen på en läskig natthajk. Lyckligtvis avslutades 
den med marshmallows framför lägerelden. 

Tisdag 26 juli 
En välförtjänt sovmorgon togs innan det var dags för 
ett ruskigt spännande slutspel i volleybollen. Under 
öppen scen på kvällen bjöds det bland annat på ett 
skimrande luciatåg. 

Onsdag 27 juli 
Karlstad kryllade av 4H:are när det var dags att lära 
känna staden genom ett Karlstad-rally. På stora tor-
get var uppgiften att ta reda på vilken buss som gick 

till Mor Märtas väg och vid Löfbergs kaffeskrapa fick 
deltagarna svara på ett kaffe-quiz. Lunchen servera-
des i Mariebergsskogen där ett gruppfoto skulle tas 
tillsammans med Värmlands landskapsdjur. 

Torsdag 28 juli 
Under aktivitetsdagen gick paintballgevären varma i 
närheten av lägerplatsen. I norra Värmland var det 
älgsafari och i Karlstad plaskades det i bassängerna 
på Sundstabadet. 

Fredag 29 juli 
Bollarna var uppblåsta och planerna var utmarke-
rade. Äntligen var det dags att avslöja årets udda 
idrottsgren: bubbelfotboll. Dagen rullade fort förbi, 
bokstavligt talat. Innan det var dags att avslöja vin-
narna av lägertoppen dukades det upp långbord för 
en avslutande finmiddag.

Rikslägret- Rix16

Foto: Louise Eriksson

Foto: Louise Eriksson
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Foto: Louise ErikssonFoto: Louise Eriksson
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Foto: Louise Eriksson

Foto: Johan Magnusson

17



Foto: Louise Eriksson

Foto: Louise Eriksson

Foto: Louise Eriksson

Foto: Andreas Andersson

Foto: Johan Magnusson
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Riksförbundsstämman 2016
Riksförbundsstämman 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 yttranderätt. Genom föreningstekniken i 4H får medlemmarna lära sig om demokratiska 
processer, och riksstämman är ett exempel på tillfälle för detta. Varje bord tillhandahålls gröna lappar att skri-
va yrkanden på, röda lappar att skriva reservationer på samt en ringklocka att plinga i när man önskar några 
minuter för informell diskussion.

2016-års riksförbundsstämma hölls på Lillerudsgymnasiet, Värmland 23-24 juli. Det blev en stämma med 
många intressanta, engagerande och känslosamma diskussioner. Många av stämmodeltagarna var uppe 
och talade för sin sak i talarstolen. Intresset att utveckla och förbättra 4H syns inte minst genom de motioner 
och propositioner som inkom till stämman. En lång diskussion fördes kring riksförbundets del av medlems-
avgiften, där beslut togs att höja avgiften med 10 kronor för medlemmar upp till 25 år och 50 kronor för med-
lemmar över 25 år. Det beslutades även att medlemstidningen Klöverbladet endast ska ges ut i digital form, 
samt att det skulle inledas en översyn över hur förtroenderådet ska arbeta. Stämman avslutades med val av 
en ny riksförbundsstyrelse och valberedning. 

Under kvällen för stämmans första dag hölls även flera workshops med temat ”Bli fler med oss, nu spri-
der vi 4H!” där både ombud och åhörare var välkomna att delta. Deltagarna kunde välja på workshops i  
integrationsprojekt, medlemsvärvning, sökmotoroptimering och sociala medier samt en praktisk workshop 
om blåsrör och slack line. 

Foto: Emma Hedin

Foto: Veronica Gisslar
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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 2016 firades 
4H-dagen den 17 september. 

På 4H-gårdarna i Stockholms län firades 4H-dagen bland annat med öppna hus och marknader. 
På Stora skuggans 4H fick exempelvis  allmänheten åka häst och vagn, tova ull och fika i gårdens trädgård. 
Flera 4H-gårdar runtom i landet höll också öppet hus med bland annat fikaförsäljning och ponnyridning.  
Även Stättareds 4H-gård i Hallands län hade häst och vagn och dessutom en yogapromenad för barn och 
en svampexpert på plats under dagen. På Skälby 4H-gård i Kalmar län hölls olika uppvisningar, besökare 
bjöds bland annat på kaninhoppning och maskeradhoppning. På Vissmålens 4H-gård i Jönköpings län hölls 
en stor höstmarknad, och på Lilla lyckans 4H-gård i Västerbottens län fanns en clown på plats som spelade 
och sjöng för barnen. Många andra gårdar höll också öppet hus, för att nämna några; Tånga Heds 4H-gård 
och Odenslund 4H-gård i Älvsborgs län, samt Almviks 4H-gård i Skåne län. 

Foto: Veronica Gisslar

Foto: Isabelle Hall

Foto: Isabelle Hall
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Sagoshow på Stora Skuggans 
4H-gård i Stockholm
I juni 2016 invigdes Stora Skuggans stall för islands-
hästar. Gården passade på att visa upp sig från sin 
allra bästa sida och arrangerade en stor sagoshow. 
Showen utspelade sig i Stora Skuggans amfiteater, 
som liknar en grekisk teater.  Solen sken, publiken var 
stor och stämningen var på topp. Vildvittror, blomste-
rälvor och alver uppträdde tillsammans med hästarna 
i olika shownummer och alla vackra kläder var upp-
sydda av Franciska Gottlieb. Det i särklass vackraste 
numret var när vår nordsvenska häst uppträdde till-
sammans med ryttarinnan Susanna Trulsson, ledare, 
utklädd till Skogsälva, och en balettdansös till låten 
Ängeln i rummet med Laleh. Paradnumret var våra 
gästande VM-ryttare som visade upp islandshästens 
gångarter till häftig musik.
Showen avslutades med att särskilt ära våra heders-
gäster, bland annat Islands ambassadör som efter 
showen invigde stallet till skön musik av bland annat 
Elin Niklasson och Doglas Jonsson, som är inbitna 
4H:are och välkända i 4H-kretsar.

Sveriges 4H har fantastisk verksamhet i hela landet. Vår verksamhet är spridd från norr till söder. Alla 
4H-klubbar, gårdar, krets- och länsförbund har sin unika verksamhet som vi är mycket stolta över. Här 
nämns några guldkorn från landet som även överensstämmer med 4H:s verksamhetsplan för 2015-2018.  

Foto: Therese Hübner 

Foto: Carl Holmén 

Foto: Carl Holmén 

Journey 4 Life- en nordisk 
ungdomsvecka full av kärlek
Det var inte bara solen som värmde deltagarna på 
Journey 4 Life, den nordiska ungdomsvecka som  
arrangerades i Halland under i augusti 2016. Med  
teman som integration, kulturell mångfald inom  
Norden, kommunikation och påverkan skapades även 
mycket värme mellan deltagarna. En av deltagarna 
från Sverige berättade att gemenskapen och ener-
gin. som fanns under hela veckan, för alltid etsat sig 
fast i hennes minne och att samtalen kring elden med  
fallande stjärnor på himlen ovanför gjort eviga avtryck 
i hennes hjärta.

Kontrasterna var stora. Deltagarna fick höra person-
liga berättelser om krig och om hur det är att fly för 
sitt liv. Dessa djupa känslor och rädslor varvades med 
roliga aktiviteter som exempelvis besök på Liseberg, 
besök på Världskulturmuséet och varuhuset Gekås. 
Kort sagt; det var en Journey 4 Life. 

Guldkorn från landet
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Biggans Begagnat
Ungdomsledarna på 4H-gården Vissmålen i Huskvarna hade i mars 2016 invigning av butiken 
”Biggans Begagnat” - en butik med begagnade häst- och ryttarprylar till försäljning. Namnet Biggan kommer 
från gårdens ena får som tror att hon är en ponny, en riktig personlighet som alla älskar. Biggan har ett eget 
Instagram-konto med nära 900 följare. Följ gärna @ponnynbirgit för att del av Vissmålens lilla kändis. 

Målet med butiken är att skapa en mötesplats för såväl barn, ungdomar och vuxna samtidigt som ledarna 
får lära sig om hur en det fungerar att driva ett café och butik med allt vad det innebär gällande exempelvis  
schema för bemanning, inköp och inventering, bokföring och marknadsföring. Kul initiativ!

Inget hinder är för stort för Louisa
Sjuttonåriga Louisa är en av Odenslunds 4H:s  
veteran-ungdomsledare. Under flera år har hon varit 
med och deltagit, planerat och genomfört aktiviteter, 
hon har jobbat med sommarläger och varit aktiv med 
styrelsearbete i klubben från Älvsborgs län. I Klöver-
bladet fick vi läsa hennes historia om hur det är att 
vara ung, driven och envis och samtidigt leva med ett 
funktionshinder.
   Med hjälp av en taldator kan Louisa kommunice-
ra och med rullstol tar hon sig fram. Tillgängligheten i 
samhället för de med olika funktionsvariationer ligger 
henne varmt om hjärtat. På 4H känner hon sig hemma 
och upplever att många av de fördomar som hon ofta 
möter i samhället inte är lika påtagliga. 
    Louisa gillar fart och fläkt och vi fick ta del av histori-
en då hon fick ta sin första galopp på en häst. Känslan 
av frihet och vinden i håret var så stark att läsarna 
definitivt kunde känna det genom papperstidningen. 
Glädjen i att kunna göra det många tar för givet väckte 
nog eftertanke hos många. Louisas berättelse är ett  
guldkorn som på riktigt bevisar att 4H:s vision fått liv.

Ett möte med Nikki Amini
Nikki Amini syntes under hela hösten i TV-rutan som 
en av de nya medlemmarna i ”Idol-juryn”, på TV4. 

Vad många kanske inte kände till är att Nikki under en 
stor del av sin uppväxt var en mycket aktiv medlem i 
Akalla 4H-klubb på Akalla 4H-gård i Stockholm. 
Lukas Hemingstam, 10 år, medlem i Akalla 4H-klubb 
fick chansen att intervjua Nikki. Goda råd om att käm-
pa och jobba hårt för att nå sina mål varvades med 
berättelser om hennes upplevelser om 4H och vad 
organisationen betytt för henne under hennes upp-
växt. Med välformulerade, hjärtliga frågor gav Lukas 
Hemingstam oss en intervju som vi sent ska glömma. 

Foto: Linnéa Köhler

Guldkorn från landet

Foto: Nikki Aminis privata
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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. 

Under 2016 har den internationella verksamheten inom Sveriges 4H varit mer omfattande än på länge. Förut-
om att organisationen har haft fler deltagande medlemmar på internationella evenemang har också två stora 
evenemang arrangerats här i Sverige.

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. 

Nordisk ungdomsvecka
7-14 augusti arrangerade Hallands länsförbund av 4H på uppdrag av NSU och Sveriges 4H den årliga ung-
domsveckan. Temat för veckan var ”Journey 4 life”, och handlade om integration och mångfald i Norden. 
Eventet samlande deltagare 15-20 år från hela Norden. Det var även deltagare från Tyskland, vår inresande 
IFYE från Taiwan och fyra killar som flytt till Sverige från Afghanistan. Under veckan fick deltagarna lära var-
andra om nordisk kultur, och genom workshops och diskussioner bland annat lära sig mer om flyktingsitua-
tionen i Europa och hur integration kan berika organisationer. De fick även ta del av olika föreläsningar och 
uppskattade utflykter till bland annat Världskulturmuseet i Göteborg och nöjesparken Liseberg. 

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. Under 2016 har Sveriges 4H haft deltagare på flera olika event samt varit 
representerade på RYE:s årsmöte.  

Junior event 2016
Junior event arrangerades 24-28 mars i Finland. Temat var ”Your choice – rural opportunities regardless gen-
der”. Eventet riktades mot ungdomar mellan 14-17 år och aktiva i sina hemorganisationer. Målsättningen var 
att identifiera attityder om jämställdhet från ett landsbygdsperspektiv, att uppmana unga människor att jaga 
sina drömmar oavsett kön och att utbyta erfarenheter om hur man ska hantera könsrelaterade utmaningar i 
sina hemorganisationer. Från Sverige deltog Fanny Fjällrud, Ellen Glöde och Hedda Sandelius. Deltagarna 
hade workshops, diskussioner och föreläsningar i ämnen kopplade till temat på eventet. 

European Rally
Det Europeiska Rallyt arrangerades mellan den 30 juli-6 augusti på Nordirland. Temat var ”Bridging diversity, 
growing together”. Eventet riktades mot deltagare 18-30 år och aktiva i sina hemorganisationer. Syftet med 
eventet var att deltagarna skulle bli mer medvetna om mångfald och utveckla kompetenser för att agera in-
kluderat. Detta skulle uppnås genom att dela realiteter om sina hemorter, bli mer medvetna om olika etniska 
och religiösa grupper, köns- och sexuella minoriteter och personer med funktionshinder samt öka kapaciteten 
hos sin egen organisation för att erbjuda inkluderande aktiviteter. Från Sverige deltog Doglas Jonsson, Elin 
Niklasson, Filip Axbrink Jönsson, Johan Norrman Gunnarsson och Emma Hansson. 

Autumn seminar 2016
Höstseminariumet arrangerades 2-9 oktober i Norge, i samorganisation med Norges 4H. Temat var ”Think, 
love, move, do”. Eventet riktades mot deltagare 18-30 år och aktiva i sina hemorganisationer. Målet var att 
deltagarna skulle få kunskap om social inkludering och utveckla färdigheter för att underlätta aktivt deltagan-
de för alla i sina landsbygdsungdomsorganisationer. Deltagarna fick bland annat identifiera utmaningar och 
möjligheter i sina organisationer, göra olika studiebesök för att lära sig om ”osynliga” funktionshinder och 

Internationell verksamhet
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mental ohälsa samt fokusera på fysiska funktionshinder och andra speciella behov genom olika övningar och 
utflykter. Från Sverige deltog Doglas Jonsson, Isabelle Hall och Erika Markgren. 
Gemensamt för RYE:s evenemang har varit social inkludering i ungdomsorganisationer. Detta är något som 
Sveriges 4H har jobbat vidare med på hemmaplan, bland annat genom en grenkurs på CFK 2017.  

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. Under 2016 har Sveriges 4H haft represen-
tanter på EFCF:s årsmöte och arrangerade EFCF:s årliga konferens.  

EFCF conference 2016 
Under 2016 arrangerade Sveriges 4H, genom representanterna Erik Jahn, Frida Samuelsson, Annika He-
mingstam, Tina Burvall och Peter Svan samt Jesaija Lowejko från Studiefrämjandet, EFCF-konferensen 
i Växjö. På konferensen den 14-18 september deltog ett 80-tal deltagare från nio olika europeiska länder 
samt Australien. Temat var ”Working together for a sustainable future”, och framhävde vikten av att arbeta 
tillsammans för en hållbar framtid av deltagande, demokrati och social integration, genom verksamheten i 
urbana jordbruk. Under konferensen hölls både uppskattade föreläsningar och workshops knutna till temat 
för eventet. Deltagarna fick göra olika utflykter, bland annat till Skälby 4H-gård, Linnés Råshult kulturreser-
vat och Växjö 4H-gård. Under konferensen pågick även festivalen MAT 2016. Deltagarna fick där delta i fler 
workshops och samtal. EFCF och Sveriges 4H var även värd för ett seminarium i konserthuset för allmänhet-
en om ”City farms, where food and people grow together”. 

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.

Inresande IFYE 2016
Som inresande IFYE till Sverige kom 20-åriga Andra Hsinyu Ko från Taiwan, och hon spenderade sin som-
mar här i Sverige. Andra fick lära sig mer om hur 4H ser ut som organisation och hur det skiljer sig från 4H 
i Taiwan. Hon fick även delta på Sveriges 4H:s riksläger i Värmland och den Nordiska ungdomsveckan i 
Halland. Genom dessa fick hon massor av nya vänner och fick uppleva de läger som arrangeras här. Under 
tiden hos hennes olika värdfamiljer runt om i landet fick hon lära sig mer om Sverige, något hon själv beskrev 
som helt fantastiskt! För Andra var utbytet till Sverige en dröm som blev sann och det blev ett oförglömligt 
minne för livet.    
Utresande IFYE 2016
Josefin Blank från Eolshälls 4H-klubb i Stockholm reste till Skottland.

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. Styrelsen har haft ett flertal möten 
under året; ett möte i Taipei, Taiwan i samband med Asiens gemensamma 4H-konferens och övriga per 
videokonferens. Viktiga frågor under året har varit upprättande av en global kunskapsbank, vilken lanseras 
sommaren 2017, etablering av 4H-verksamhet i nya länder (i Europa har det startats verksamhet i Kosovo) 
samt planering inför den andra globala 4H-konferensen i Ottawa 10-14 juli 2017.

European 4H region 
Europa har även ett lokalt nätverk där man haft en träff i Lettland under året med representanter från de 
Europeiska 4H-organisationerna. 
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.  
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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 stöttat flera projekt som 4H genomfört och under 
2016 gavs stöttning till 4H för att genomföra nordisk 
ungdomsvecka- Journey 4 Life. 

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. 
Stipendier kan ges till resor och studier för förtjänta 
ungdomsledare, såväl anställda som förtroendevalda. 
Riksförbundet Sveriges 4H:s ordförande och general-
sekreterare sitter i styrelsen för stiftelsen tillsammans 
med JUF:s ordförande och FSU:s ordförande. Ordfö-
rande i fonden är Ingemar Fröjd. 

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. 
Stiftelsen har stöttat 4H-klubbars lokala verksamhet 
under 2016. 

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. 
Under riksförbundsstämman 2016 togs ett beslut 
att Klöverbladet endast ska komma ut i digital form. 
Tidningen hittas nu lätt på riksförbundets hemsida,  
www.4h.se/kloverbladet, i en lättläst vy. 

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 stu-
dieförbund med ett brett utbud av studiecirklar, ut-
bildningar, 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 hu-
vudman för tillsammans med Studiefrämjandet. 
4H har under 2016 haft två platser i Valla Folkhögsko-
las styrelse plus två suppleanter. Dessa fylldes av Ma-
deleine Johansson och Erik Johansson som ordinarie 
ledamöter samt Veronica Gisslar och Björn Johans-
son som suppleanter. 

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, erfa-
renhet och stöttning i djurfrågor till 4H. Annika He-
mingstam är 4H:s representant i nämnden.
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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.

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 2016. 
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 möj-
lig. Ett speciellt tack till Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor, Stiftelsen Konung Gustaf V:s 
90-årsfond, Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas minnesfond, 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. 

Daniel Otterdahl, ordförande            Linn H Magnusson, vice ordförande 
 

Clara Wallin, 2:a vice ordförande             Erik Sellergren, ledamot

Daniel Nilsson Hemingstam, ledamot        Johan Norrman Gunnarsson, ledamot

Doglas Jonsson, ledamot

26



Huvud Hjärta Hand Hälsa

© 2016 SVERIGES 4H ALL RIGHTS RESERVED 
Riksförbundet Sveriges 4H
Box 2012
641 02 Katrineholm
Omslagsbild: Louise Eriksson

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

respekt för omvärlden.  
De fyra H:na står för Huvud, Hjärta, Hand och Hälsa. 


