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Praktisk information 

Vem är kallad till riksförbundsstämman? 

• Ombud – Du som av ditt länsförbunds-/distrikt valts ut som ombud till riksförbundsstämman. 
• Förtroenderådet – Du som valts att representera ditt länsförbund/distrikt på förtroenderådet. 
• Riksförbundsstyrelsen – Du som sitter med i riksförbundsstyrelsen. 
Länsförbunds-/distrikt ska i god tid innan stämman anmäla ombud till Riksförbundets kansli. 
Namnen på ombuden mailas till info@4h.se. 

Stämman är självklart öppen för åhörare. 

Vilka tider gäller för riksförbundsstämman och förtroenderådet? 

Riksförbundsstämman hålls i Studiefrämjandets lokaler Kraftverket, västra Järnvägsgatan 
13 i centrala Tranås. 
 
Förtroenderådet samlas fredagen den 13 juli klockan 19.00 vid stämmolokalen. 
Förtroenderådet samlas fredagen den 13 juli kl 19 vid stämmolokalen, Kraftverket, Järnvägsgatan 
13 Tranås. Om ni ankommer tidigare är ni välkomna till lägerområdet Rås Gård, för tältresning 
och dylikt. Om det då finns behov för resa till stämmolokalen från lägerområdet arrangeras det 
gemensamt.  
 
Meddela Rix18 via mail rix18@4h.se om ni ankommer tidigare på fredagen. 
 
Förtroenderådet fortsätter sammanträda efter behov under lördagen innan 
stämmoförhandlingarna inleds. Om behovet finns kommer det att ske i Kraftverkets lokaler, tid 
meddelas på fredagen. 
 
Stämmoförhandlingarna startar lördagen den 14 juli kl. 10.00. 
Paus tas för lunch och stämmans deltagare medverkar vid invigningen av RIX18 kl. 
13:00. Invigningen kommer att utgå ifrån Kraftverket, samlingplats meddelas vid stämman. 
 
Vid 15:00 fortsätter lördagen med utskott på Kraftverket för samtliga ombud. Det avslutas 
med middag på Kraftverket och sedan gemensam transport till lägerområdet och 100-
årsfirande. 
Stämmoförhandlingarna återupptas söndagen den 15 juli kl. 09.00 och avslutas kl. 17.00. 
Gemensam transport från lägerområdet till Kraftverket kommer att finnas för de som 
behöver, tider meddelas på lördagen. 
 
Mat serveras till samtliga ombud på riksförbundsstämman enligt hålltider för RIX18. 

Om ni anmäler er till info@4h.se kom ihåg att anmäla ev. matallergier, för er som anmäler via 
Rix18 hemsida så finns den informationen med i anmälan. 

Resa 

Varje ombud ansvarar själv för att ta sig till stämman på ett så kostnadseffektivt och miljövänligt 
sätt som möjligt, kom ihåg att boka din resa senast den 25 juni för att få din reseersättning 
utbetald. 

Du kan läsa mer om vad som gäller för att få ersättning för resa i samband med 
riksförbundsstämman under rubriken ”ersättning i samband med stämman”. 

Resa med bil ersätts endast i undantagsfall och endast om samåkning skett. Information om hur 
du hittar till lägerplatsen hittar du på 4h.se/rix18/lagerplatsen/. 
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Boende 

Riksförbundet erbjuder riksstämmoombuden och förtroenderådsombud gratis logi tillsammans 
med egna länets lägerdeltagare på lägerområdet. Medtag tält. 

Önskar du annat boende än på lägerplatsen är det till självkostnadspris. 
 

Ersättning i samband med stämman 

Ombud erhåller ersättning för resa och fri kost i samband med riksstämmodagarna 14–15 juli. 
Inga traktamenten utgår. Observera att resan måste ske i direkt anslutning till stämman för att 
ersättning skall utgå. Detta innebär att om du stannar hela veckan på lägret utgår endast resan till 
stämman, ej resan hem. 

Reseersättning utgår för resekostnader som överstiger 1000 kr, detta innebär att om dina 
tågresor till stämman kostar 1400 kr utgår reseersättning om 400 kr. Vänligen observera att din 
biljett ska vara bokad minst tre veckor innan stämmans avslutande, alltså innan 25 juni. 

När du bokar dina biljetter, vänligen ta hänsyn till de mötestider som är bestämda. 

Vid resa nattetid erhålls sovvagnsbiljett. Bilresor mellan bostad och avresestation/flygplats ersätts 
med 1:85 kr per km. För de som åker till stämman i egen bil eller med flyg, utgår ersättning 
endast enligt 2:a klass järnväg eller enligt lägsta totala förrättningskostnad (se under resa ovan). 

De ombud som även är lägerdeltagare under hela lägerveckan och som har betalat hela 
lägeravgiften har rätt att ta upp en kostnad om 250 kr per dag för 14–15 juli som ersättning för 
förlorad lägervistelse, på reseräkningen. 

Reseräkningen inlämnas ifylld vid riksstämmans slut eller insänds till Riksförbundets Sveriges 
4H:s kansli senast 31 juli. Reseräkningar inkomna efter den 31 juli utbetalas ej. 
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Genomförande av stämma med utskott 
Sveriges 4H är en organisation i ständig utveckling, där förändringar sker löpande för att 

förbättra föreningens arbetssätt. Under riksstämman 2017 togs ett beslut att årets stämma 

(2018) kommer att genomföras med utskott. Syftet med utskotten är att inbjuda alla att delta, 

få inflytande över diskussioner och bli med införstådda i de beslut som fattas under 

stämman. Tidigare år har diskussioner kring stämmohandlingarna förts i förtroenderådet, 

med detta nya arbetssätt öppnas diskussionerna upp för alla att delta.  

Stämman i stora drag 

På årets riksstämma ska vi behandla 10 propositioner och 6 motioner. För att hinna med allt 

så effektivt som möjligt kommer stämman att genomföras i tre etapper: 

Stämmans öppnande och det gångna verksamhetsåret 

Under lördag förmiddag öppnas stämman och punkterna 1 – 12 behandlas. Förutom att välja 

viktiga roller för stämman som mötesordförande och sekreterare så fokuserar stämman här 

på det gångna verksamhetsåret med bl.a. riksförbundsstyrelsens årsberättelse och 

fastställande av balansräkning. 

Utskottsarbete om propositioner och motioner 

Efter invigningen av Sveriges 4Hs riksläger 2018 samlas stämman åter för utskott. Nu står 

det kommande verksamhetsåret i fokus och utskotten kommer diskutera propositioner och 

motioner samt besluta om ett gemensamt yrkande som lämnas in skriftligen till presidiet.  

Beslut i plenum 

På söndag fattas beslut. Utskottens behandling av ärenden ska underlätta detta. Alla 

medlemmar har möjlighet att komma med synpunkter och ombud kan komma med egna 

yrkanden på alla förslag. 

Hur genomförs utskotten? 

Utskotten har till uppgift att granska och diskutera motioner och propositioner. Utskottens 

förslag ska sedan tas upp i plenum. Varje utskott leds av en utskottsordförande tillsammans 

med en vice utskottsordförande. Inför riksstämman kommer medlemmar med 

föreningserfarenhet tillfrågas att leda utskottsarbetet, dessa väljs sedan av riksstämman. 

Inom sig väljer sedan utskottet på plats en sekreterare. Därutöver medverkar ledamöter från 

riksstyrelsen för att föredra och förklara riksstyrelsens ställningstaganden. 

Alla ombud väljer ett utskott att arbeta i, men kom ihåg att du som är ombud i plenum får 

rösta om alla motioner som föreläggs stämman. I utskottet finns möjlighet att fördjupa sig i 

motioner och framföra sitt länsförbunds synpunkter. 

Utskottets ordförande och vice ordförande håller i talarlistan och ser till att alla får framföra 

sin åsikt. Yrkanden framförs muntligt. Det är alla deltagares ansvar att samtliga personer i 

utskottet behandlas med respekt oavsett om åsikterna går isär. I utskotten ska det vara en 

miljö med högt i tak. Utskottet kommer gemensamt fram till beslut angående propositioner 

och motioner. Utskottsordförande eller vice ordförande har utslagsröst om så krävs.   
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För varje förslag ska utskottet besluta om ett yrkande som lämnas in skriftligt till presidiet av 

utskottets ordförande. 

För propositioner ska utskottet besluta enligt något av dessa alternativ:  

1. Bifall till riksstyrelsens förslag till proposition, eller  

2. Ett eget förslag från utskottet i samma fråga.  

För motioner ska utskottet besluta enligt något av följande alternativ:  

1. Bifall till riksstyrelsens förslag till beslut med anledning av motionen, eller  

2. Bifall till motionärens yrkande, eller   

3. Ett eget förslag från utskottet.  

Yttrandet från utskottet föredras i plenum på söndagen, antingen av stämmopresidiet eller av 

en eller flera representanter från utskottet.    

Indelning av utskott 

Här följer ett förslag på fördelningen av propositioner och motioner i olika utskott, 

fördelningen har skett i syfte att samla frågor inom samma eller närliggande områden, men 

även tidsaspekter har beaktats. 

Utskott 1 

# Rubrik Sida 

Prop. d Förtroenderådet 21 
Prop. e Förtroenderådets arbetssätt 22 
Prop. h Antal ledamöter i riksförbundsstyrelsen 27 
Prop. f Medlemskap för styrelsemedlemmar 25 
Motion b Upplösning av 4H-klubb 33 

 

Utskott 2 

# Rubrik Sida 

Prop. c Valberedning i samtliga organisationsled 19 
Prop. i 4H:s Syfte 29 
Motion a Syfte 31 
Motion c Ungdomar i 4H:s styrelser 34 
Prop. a Könsneutralitet i stadgarna 12 
Prop. g Antal ombud till länsförbundsstämman 26 
Prop. b Verksamhetsplan 2019–2022 14 

 

Utskott 3 

# Rubrik Sida 

 Budget 42 
 Medlemsavgift 2019 39 
 Fördelning av stadsbidrag 40 
Motion e Sänkning av 4H:s medlemsavgift 36 
Motion d Från Norrfjärdens 4H-klubb 35 
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Förslag till föredragningslista 

 

 

1. Stämmans öppnande. 

2. Val av ordförande och vice ordförande. 

3. Anmälan av styrelsens val av sekreterare och vice sekreterare. 

4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare. 

5. Fastställande av röstlängden. 

6. Fråga om riksstämmans behöriga utlysande. 

7. Fastställande av föredragningslistan. 

8. Val av valberedningskommitté. 

9. Riksförbundsstyrelsens årsberättelse. 

a. Verksamhetsberättelse 

b. Resultat- och balansräkning 

10. Revisorernas berättelse. 

11. Fastställande av balansräkning. 

12. Ansvarsfrihet för riksförbundsstyrelsens ledamöter. 

13. Behandling av styrelsens övriga förslag till riksstämman, 

a. Proposition om Könsneutralitet i stadgarna 

b. Proposition om verksamhetsplan 2019-2022 

c. Proposition om valberedning i samtliga organisationsled-andra läsning 

d. Proposition om förtroenderådet-andra läsning 

e. Proposition om förtroenderådets arbetssätt-första läsning 

f. Proposition om medlemskap för styrelsemedlemmar-första läsning 

g. Proposition om antal ombud till länsförbundsstämman-första läsning 

h. Proposition om antal ledamöter i riksförbundsstyrelsen-första läsning 

i. Proposition om syfte-första läsning 

14.  Behandling av övriga inkomna motioner, 

a. Motion om –  syfte   

b. Motion om – upplösning av 4H-klubb  

c. Motion från Norrfjärdens 4H-klubb 

d. Motion om – sänkning av medlemsavgift 
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15. Behandling av styrelsens förslag till arbetsprogram, 

a. Arbetsprogram 2019 

16. Behandling av riksförbundets budget, 

a. Reviderad budget 2018 

b. Beslut om medlemsavgift 

c. Beslut om fördelning av statsbidrag 

d. Beslut om arvoden och reseersättningar 

e. Beslut om budget 2019 i sin helhet 

17. Rapport om uppdrag från föregående stämmor 

18. Val av ledamöter i riksförbundsstyrelsen, 

a. Val av ordförande 

b. Val av övriga ledamöter 

c. Val av fem suppleanter  

19. Val av revisorer och revisorssuppleanter. 

20. Val av valberedning och sammankallande i denna.  

21. Övriga ärenden. 

22. Stämmans avslutande. 
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Riksförbundsstyrelsens årsberättelse 

 

a) Verksamhetsberättelse 2017 
               Se separat bilaga ”VB_RS4H_2017”.  

 

b) Resultat- och balansräkning 2017 
 

Resultatrapport 
2018   

 

  

       

  utfall 2017  Utfall 2016 

Rörelsens intäkter 

 
 

 

Medlemsavgifter 2 273 153  2 273 153 

Anslag och bidrag 2 678 528  3 558 139 

Intäkter personal och fastighet 3 064 614  2 387 187 

Övriga verksamhetsintäkter 281 408  460 310 

Summa intäkter 8 297 703  8 678 789 

  

 
 

 

Rörelsens kostnader 

 
 

 

Medlemsomkostnader -767 336  -729 291 

Verksamhetsomkostnader -1 139 370  -1 357 241 

Övriga kostnader -1 428 089  -1 768 695 

Personalkostnader -5 132 457  -4 773 527 

Avskrivningar -32 694  -54 798 

Summa kostnader -8 499 946  -8 683 552 

   
 

 

Rörelseresultat -208 041  -4 762 

  

 
 

 

Räntenetto 5 798  6 051 

  

 
 

 

Resultat -202 243 

 

1 289 
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Balansräkning  
2017-12-31       

  2016-12-31   2017-12-31 

        

TILLGÅNGAR       

        

Matieriella anläggningstillgångar       

Byggnad 200 000   200 000 

Inventarier 34 468   1 774 

  234 468   201 774 

        

Lånefordringar 656 112   606 054 

        

Lager 158 498   185 896 

        

Kortfristiga fordringar       

Avräkningsfordringar 67 712   104 834 

Kundfordringar 1 312 840   1 043 395 

Övriga kortfristiga fordringar 17 192   52 798 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 665 375   639 442 

  2 063 119   1 840 469 

        

Kassa och bank 2 070 301   2 261 633 

        

SUMMA TILLGÅNGAR 5 182 499   5 095 827 

        

        

EGET KAPITAL OCH SKULDER       

        

Fritt eget kapital       

Balanserad vinst 1 019 518   1 020 806 

Årets resultat 1 288   -201 586 

  1 020 806   819 220 

        

Fonderade medel klubbar mfl 497 006   520 825 

        

Reparationsfond fastigheten 737 922   659 063 

        

Kortfristiga skulder       

Leverantörsskulder 238 606   254 081 

Personalskatter mm 2 090 443   2 208 247 

Övriga kortfristiga skulder 40 405   410 956 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 557 311   223 435 

  2 926 765   3 096 719 

        

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 5 182 499   5 095 827 
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Propositioner 

 

a) Proposition om stadgeändring i första läsning 
Könsneutralitet i stadgarna  
 

Bakgrund 

I 4H-andan står det att alla ska känna sig välkomna i 4H ”(…)oavsett kön, könsöverskridande 

identitet eller uttryck(…)”. 4H:s stadgar har inte riktigt gått hand i hand med 4H-andan, men 

även hur verkligheten ser ut. 4H måste följa med samhällsdebatten och visa utåt att vi i text 

tar ställning för alla människor, oavsett könstillhörighet.  

Nedan följer en kort beskrivning av föreslagna förändringar: 

 Omskriva de formuleringar, som idag finns, till att ta bort begrepp utifrån 

tvåkönsprincipen. Se nedan.  

 

 

Riksförbundsstyrelsen föreslår stämman 

Att i stadgar för riksförbundet § 10 Jäv;  

Nuvarande skrivning:  
”Ingen person får delta i beslut eller förberedande av beslut, i vilket han/hon själv eller 
hans/hennes närstående är part och beslutet är till fördel eller egen vinning för någon av 
nämnda individer eller på annat sätt kan anses jävig”.   
 
Ändra till:  
”Ingen person får delta i beslut eller förberedande av beslut, i vilket personen själv eller 
dennes närstående är part och beslutet är till fördel eller egen vinning för någon av 
nämnda individer eller på annat sätt kan anses jävig”.  
 
Att i stadgar för länsförbund/distrikt § 10 Jäv;  

Nuvarande skrivning:  
”Ingen person får delta i beslut eller förberedande av beslut, i vilket han/hon själv eller 
hans/hennes närstående är part och beslutet är till fördel eller egen vinning för någon av 
nämnda individer eller på annat sätt kan anses jävig”.   
 
Ändra till:  
”Ingen person får delta i beslut eller förberedande av beslut, i vilket personen själv eller 
dennes närstående är part och beslutet är till fördel eller egen vinning för någon av 

nämnda individer eller på annat sätt kan anses jävig”. 
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Att i stadgar för krets § 7 Jäv;  

Nuvarande skrivning:  
”Ingen person får delta i beslut eller förberedande av beslut, i vilket han/hon själv eller 
hans/hennes närstående är part och beslutet är till fördel eller egen vinning för någon av 
nämnda individer eller på annat sätt kan anses jävig”.   
 
Ändra till:  
”Ingen person får delta i beslut eller förberedande av beslut, i vilket personen själv eller 
dennes närstående är part och beslutet är till fördel eller egen vinning för någon av 

nämnda individer eller på annat sätt kan anses jävig”. 

 

Att i stadgar för klubb § 9 Jäv;  

Nuvarande skrivning:  
”Ingen person får delta i beslut eller förberedande av beslut, i vilket han/hon själv eller 
hans/hennes närstående är part och beslutet är till fördel eller egen vinning för någon av 
nämnda individer eller på annat sätt kan anses jävig”.   
 
Ändra till:  
”Ingen person får delta i beslut eller förberedande av beslut, i vilket personen själv eller 
dennes närstående är part och beslutet är till fördel eller egen vinning för någon av 
nämnda individer eller på annat sätt kan anses jävig”. 

 

 

Riksförbundsstyrelsen  
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b) Proposition om verksamhetsplan för 2019-2022 

Verksamhetsplan 2019–2022 

Sveriges 4H:s verksamhet styrs av en verksamhetsplan. Nuvarande verksamhetsplan 

beslutades om 2014 i Stora Sjöfallet och gäller 2018 ut. Verksamhetsplansgruppen har, 

tillsammans med riksförbundsstyrelse, personal och ideella tagit fram ett förslag på en ny 

verksamhetsplan för 2019-2022. Förslaget i sin helhet finns nedan.  

Då verksamhetsplanen ger verksamhetens riktning de kommande fyra åren är det ett viktigt 

strategiskt dokument som ska vara genomarbetat och accepterat i hela organisationen. 

Därför uppmanas länsförbunden att läsa igenom verksamhetsplanen och komma in med 

förslag till ändringar innan stämman. Deadline för förslagen är en vecka innan stämman, den 

7/7.  Förslagen skickas till nina.alden@4h.se.  

 

Riksförbundsstyrelsen yrkar  

Att stämman antar verksamhetsplanen för 2019-2022 i sin helhet 

 

Riksförbundsstyrelsen 

 

För ytterligare 100 år! 

Välkommen till verksamhetsplanen för riksförbundet Sveriges 4H. Verksamhetsplanen är den 

speciella satsning som Sveriges 4H ska arbeta med under verksamhetsåren 2019 till 2022. 

Dokumentet antogs på riksförbundsstämman 2018 i Tranås, Jönköpings län och beskriver 

organisationens övergripande verksamhetsinriktning för de fyra nämnda åren. 

Verksamhetsplanen är en del av att på lång sikt uppnå 4H:s vision, att alla barn och 

ungdomar ska utvecklas till engagerade, välmående och ansvarstagande människor med 

respekt för omvärlden. 

Inledning 

År 2018 har Sveriges 4H gett barn och ungdomar en fantastisk verksamhet i 100 år. Det är 

vår gemensamma uppgift att säkerställa att dagens och framtidens barn och ungdomar får 

möjlighet att utvecklas och uppleva glädjen inom 4H. Verksamhetsplanen syftar till att vara 

en vägvisare för Sveriges 4H de närmaste åren för att leva upp till vår vision: 

”Alla barn och ungdomar ska utvecklas till engagerade, välmående och ansvarstagande 

människor med respekt för omvärlden.” 

Verksamhetsplanen syftar till att stärka 4Hs verksamhet i hela landet. Med 

verksamhetsplanen för åren 2019–2022 vill Sveriges 4H fokusera på en hållbar framtid för 

organisationen och samhället genom att arbeta med de globala målen för en hållbar 

utveckling i Agenda 2030.  

4H är en organisation av unga för unga. Genom att vara en ungdomsorganisation där unga 

själva får påverka sin fritid utan krav på prestation, är 4H en viktig samhällsaktör.  

mailto:nina.alden@4h.se
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Liksom hela samhället måste 4H utvecklas till att vara en hållbar organisation. Genom att 

koppla 4H:s verksamhet till de globala målen vill vi arbeta tillsammans för en hållbar framtid. 

Arbetet för en hållbar organisation ska ske i organisationens samtliga led - riksförbund, 

länsförbund, distrikt, 4H-krets, 4H-klubb och avdelning. 

 

Om Agenda 2030 och de globala målen för en hållbar utveckling  

Vi ser idag en utveckling där djurarter utrotas, inlandsisar smälter och vattennivåer stiger, 

naturkatastrofer ökar, haven förorenas och fiskas ur, smittsamma sjukdomar sprids mellan 

djur och människa och allt detta är kostnader som planeten får betala för människans livsstil. 

Dessa omvärldsfaktorer har även stor effekt för oss i Sverige, om inte redan nu så definitivt i 

framtiden. Som tur är kan vi vända denna utveckling genom att anpassa vår livsstil till att 

hålla oss inom planetens gränser.  

 

2015 beslutade samtliga världens länder i FN:s generalförsamling att anta Agenda 2030 och 

de tillhörande 17 globala målen för en hållbar utveckling som ska gälla till år 2030. De 17 

målen är konstruerade för en hållbar utveckling inom planetens gränser. En hållbar 

utveckling innebär att utvecklingen ska vila på tre delar för att bli hållbar: 

 social utveckling 

 miljömässig utveckling 

 ekonomisk utveckling  

Dessa områden hör ihop och ett kan inte uppnås utan de andra. De globala målen skall 

implementeras i alla världens länder. I implementeringsarbetet är alla samhällsnivåer lika 

viktiga, men ett stort fokus ligger på ungdomar och civilsamhälle. Vi som organisation vill 

därför sluta upp bakom FN:s agenda 2030 och bidra till en hållbar utveckling i världen. 
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Kopplingar mellan 4H och Agenda 2030 

4H är en internationell ideell ungdomsorganisation med bred verksamhet inom allt från odling 
och djur till idrott och teater. 4H finns i över 80 länder och riktar sig till barn och ungdomar i 
åldern 6–25 år.  

De fyra H:na står för: 

 Huvud - för kunskap 

 Hjärta - för medkänsla  

 Hand - för färdighet  

 Hälsa - för ett sunt levnadssätt 

4H:s motto är “Lära genom att göra”, vilket tillsammans med de fyra H:na ska genomsyra all 
verksamhet. 4H bedriver verksamhet av ungdomar, för ungdomar, vilket innebär att 
organisationens ledare i huvudsak är unga. I styrelser och kommittéer sitter ungdomar, som 
själva tar ansvar för och fattar beslut gällande sin fritid. 

Agenda 2030 ligger helt i linje med 4H:s vision och de 17 målen för en hållbar utveckling kan 

kopplas till de fyra H:na Huvud, Hjärta, Hand, Hälsa på olika sätt. 

Att arbeta med hållbar utveckling (ekonomisk, ekologisk och social) skapar förutsättningar för 

en mer stabil organisation. Exempel på miljömässig verksamhet skulle kunna vara att arbeta 

med förnybar energi eller odling, social verksamhet kan vara arbetsgivarfrågor eller HBTQ-

certifiering och ekonomisk verksamhet kan vara hållbar finansiering eller 4H-företagande. 

 

Generella mål 

● Alla 4H:s län, kretsar, klubbar och avdelningar använder verksamhetsplanen utifrån 

sina egna förutsättningar  

● Alla 4H:s medlemmar ska ha kunskap om och verka för genomförandet av Agenda 

2030 

 

Ekonomisk hållbarhet - resurser 

Grunden för en stabil organisation är att ha tillräckliga resurser. Dessa resurser är både 

mänskliga och ekonomiska och kärnan i 4H är de många ideella individer som bidrar med sin 

tid och sitt engagemang för att skapa bra verksamhet och tydliga strukturer. Ideellt 

engagerade behöver få den uppskattning och det stöd de förtjänar. Ledarvård ska 

genomsyra verksamheten. Medlemmarna är den viktigaste delen i 4H. Ett steg i att uppnå 

vår vision i att nå alla barn och unga är att det ska vara lätt att bli, och förbli medlem i 4H. 

4H har även engagerad och kunnig personal som stöttar våra ideella. Personalen finns inom 

samtliga organisationsled och en god arbetsmiljö ska vara garanterad. Den påbörjade 

omorganisationen där länsförbundens verksamhetsledare/regionkonsulenter anställs av 

riksförbundet ska slutföras under de fyra år som denna verksamhetsplan är verksam som en 

del av detta arbete. 
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Den finansiella grunden inom Sveriges 4H är idag beroende av projektmedel. De kommande 

åren ska fokus ligga på att hitta nya finansieringsformer såsom insamling, partnerskap, 

sponsorer osv. Här kan även tekniska lösningar användas för att effektivisera arbetet.  

Mål:  

 2019–2022 delar riksförbundet ut många förtjänsttecken och utmärkelser till ideella 

ledare  

 2019 har riksförbundet en strukturerad organisation med ideella verksamhetsgrupper 

 2019 har riksförbundet en organisation för insamling 

 2019 är det lätt att bli medlem i en 4H-klubb via hemsidan och medlemssystemet 

fungerar utmärkt  

 2020 är alla verksamhetsledare/regionskonsulenter på väg att bli anställda på 

riksförbundet  

 2020 har riksförbundet ett fungerande och välfyllt intranät 

 2020 har riksförbundet en handlingsplan för att arbeta för att fler medlemmar ska 

stanna kvar i organisationen 

 2021 har riksförbundet flera samarbetspartners och sponsorer  

 2022 är omorganisationen genomförd 

 2022 har riksförbundet en hållbar ekonomi som inte är beroende av projektmedel  

 

Social hållbarhet 

4H:s vision innefattar flera av hållbarhetsmålen i Agenda 2030 som är inriktade på social 

hållbarhet. Engagemang föds ur en chans att bidra och göra skillnad, vilket är grunden i en 

demokratisk organisation. I 4H får barn och unga chansen att ta plats och utbilda sig inom 

exempelvis ledarskap, demokrati, valberedningsarbete, styrelsearbete och 

arbetsgivaransvar.  

Alla är välkomna i 4H, och för att säkerställa att alla känner sig välkomna och säkra inom 4H 

ska vi arbeta med HBTQ-certifiering och ta fram en policy mot sexuella trakasserier som en 

del av kvalitetssäkringsarbetet. 4H är en organisation med övervägande del medlemmar som 

definierar sig som flickor och kvinnor. Det är en plats där de får ta plats, och det ska 

uppmuntras tillsammans med att unga har en röst. För att säkerställa jämlikhet och 

jämställdhet ska riksförbundet kvalitetssäkra talutrymmet vid riksförbundsstämman ur ett 

normsäkert perspektiv. 

4H har en lång historia av internationella samarbeten, vilket ger barn och unga en förståelse 

för andra kulturer samt en möjlighet att uppleva andra delar av världen på ett inspirerande, 

lärorikt och socioekonomiskt inkluderande sätt. För att möjliggöra fortsatt verksamhet med 

internationella samarbeten ska det påbörjade samarbetet med IFYE-klubben fortsätta 

stärkas de kommande åren. 

Mål: 

 2019–2022 4H fortsätter erbjuda barn och unga utbildningar inom Ledarskap, Agenda 

2030, Demokrati, Valberedning, Styrelse, Arbetsgivaransvar, 4H med mera  
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 2019 har riksförbundet tagit fram en handlingsplan för vad som krävs för att alla 

riksförbundets aktiviteter och klubbar/avdelningar ska vara HBTQ-certifierade senast 

2021 

 2019 har riksförbundet tagit fram och implementerat en policy mot sexuella 

trakasserier med tillhörande handlingsplan 

 2019 har Sveriges 4H infört VoteIT på stämman och för statistik över vilka som talar 

på stämman.  

 2019 har riksförbundet tagit fram en plan för hur internationell verksamhet ska 

finansieras 

 2020 har alla klubb-, krets-, och länsförbundsstyrelser en minimigräns på 30 % av 

unga i vår målgruppsålder (6–25 år) som ledamöter 

 2020 har riksförbundsstyrelsen en minimigräns på 30 % av unga under 30 år som 

ledamöter  

 2021 är alla riksförbundets aktiviteter och klubbar/avdelningar HBTQ-certifierade 

 2022 har riksförbundet tillsammans med IFYE-klubben en stabil organisation för 

utbytet och tar emot minst fyra IFYEs per år 

 

Miljömässig hållbarhet 

4H:s vision innefattar även de miljömässiga hållbarhetsmålen. Miljön ger oss förutsättningar 

till rent vatten, mat och välstånd. Det är därför viktigt att vi tar väl hand om den. 4H-andan 

beskriver hur 4H:are ska agera som ansvarstagande medmänniskor och 4H-gårdarna 

arbetar med miljö på många sätt, men det behöver förstärkas. Riksförbundet ska därför 

arbeta för att miljöcertifiera alla aktiviteter, klubbar/avdelningar och lokaler. Detta gäller även 

transporter och resor till och från aktiviteter.  

Mål: 

 2019 har riksförbundet tagit fram en handlingsplan för vad som krävs för att alla 

riksförbundets aktiviteter och klubbar/avdelningar ska vara miljöcertifierade senast 

2021 

 2019 har riksförbundet tagit fram en konsumtionspolicy för minskad och hållbar 

konsumtion 

 2020 antar Sveriges 4H en transport- och resepolicy som främjar resor med tåg och 

samåkning 

 2020 har alla 4H-gårdar solcellsdrivna elstängsel  

 2020 använder riksförbundet bara närproducerad och/eller ekologisk mat på alla 

arrangemang 

 2021 är alla riksförbundets aktiviteter och klubbar/avdelningar miljöcertifierade  

 2021 drivs alla 4H:s lokaler med förnybar energi 

 2021 är Sveriges 4H känt för hållbara jordbruksmetoder  
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c) Proposition om stadgeändring i andra läsning  

Valberedning i samtliga organisationsled  
 
 
Vid stämman i Stora Sjöfallet 2014 beslutade stämman att anta följande stadgeändring i 
första läsning, efter en motion från Kronobergs län. Detta beslut följde tyvärr inte med till 
stämman i Stockholm 2015 och har därför aldrig antagits då stadgeändringar kräver beslut 
vid två på varandra följande stämmor. Riksförbundet uppmärksammade detta misstag förra 
året och lade detta förslag igen för beslut i första läsning.  
 
Bakgrund 

Det är vedertagen praxis inom flera organisationer, så även 4H, att ha en valberedning samt 
att denna lämnar förslag till ny styrelse före stämman. I stadgar för riksförbund regleras hur 
valberedningen förväntas arbeta under året, ett liknande arbetssätt bör tillämpas i samtliga 
organisationsled.  
Som ombud är det viktigt att väl överväga sin röst, i synnerhet då det gäller val av ledamöter 
medlemmarna ska ha förtroende för. Genom att valberedningen utför sitt arbete enligt nedan 
går ombuden till stämman/årsmötet med en tryggare känsla då möjlighet till efterforskning 
och betänketid har erbjudits.  
 
Vid 2017 års stämma i Nunnäs Skåne togs följande beslut i en första läsning: 
 
Att i stadgar för länsförbund/distrikt införa följande paragraf efter nuvarande §18 samt 
konsekvensändra numreringen på efterföljande paragrafer.  
§ 19 Valberedning  
Valberedning bör utgöras av en eller flera personer som väljs årligen. Till denna kan ej 
länsförbunds-/distriktsstyrelsens ledamöter eller suppleanter väljas. Ej heller anställda av 
länsförbundet/distriktet får ingå. Valberedningen lämnar förslag till länsförbunds-
/distriktsstyrelse samt övriga val vid länsförbunds-/distriktsstämma utom val av valberedning. 
Länsförbunds-/distriktsstämman utser sammankallande i valberedningen. Valberedningens 
förslag skickas ut med handlingarna till Länsförbunds-/distriktsstämman.  
 
Att i stadgar för 4H-krets införa följande paragraf efter nuvarande §14 samt 
konsekvensändra numreringen på efterföljande paragrafer.  
§ 15 Valberedning  
Valberedning bör utgöras av en eller flera personer som väljs årligen. Till denna kan ej 
kretsstyrelsens ledamöter eller suppleanter väljas. Ej heller anställda av kretsen får ingå. 
Valberedningen lämnar förslag till kretsstyrelse samt övriga val vid kretsårsmötet utom val av 
valberedning. Kretsårsmötet utser sammankallande i valberedningen. Valberedningens 
förslag skickas ut med handlingarna till kretsårsmötet.  
 
Att i stadgar för 4H-krets i §12 Ärendelista ändra punkt 13 till: Val av valberedning och 
sammankallande i denna 19. 
 
Att i stadgar för 4H-klubb införa följande paragraf efter nuvarande §14 samt 
konsekvensändra numreringen på efterföljande paragrafer.  
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§ 15 Valberedning  
Valberedning bör utgöras av en eller flera personer som väljs årligen. Till denna kan ej 
klubbstyrelsens ledamöter väljas. Ej heller anställda av klubben får ingå. Valberedningen 
lämnar förslag till klubbstyrelse samt övriga val vid klubbårsmöte utom val av valberedning. 
Klubbårsmötet utser sammankallande i valberedningen. Valberedningens förslag skickas ut 
med handlingarna till klubbårsmötet.  
 
Att i stadgar för 4H-klubb i §14 Ärendelista ändra punkt 19 till: Val av valberedning och 
sammankallande i denna  
 
 
 

Mot denna bakgrund yrkar Riksförbundsstyrelsen:  
 

Att stämman i en andra läsning, slutgiltigt godkänner förslaget till stadgeändring i sin helhet. 

 
 

Riksförbundsstyrelsen 
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d) Proposition om förtroenderådet i andra läsning 

Förtroenderådet 
 

Bakgrund 

Under riksförbundsstämman 2017 fördes en diskussion kring förtroenderådet. Det negativa 

som lyftes fram gällande förtroenderådet var att diskussioner kring stämmohandlingarna nu 

förs bakom stängda dörrar. Denna diskussion borde vara öppen för fler. En del av 

förtroenderådets tidigare syfte har varit att underlätta och effektivisera stämman. I dess 

nuvarande form har förtroenderådet snarare bidragit till en försämrad föreningsdemokrati. 

Diskussionen på stämman 2017 ledde fram till ett beslut i första läsning att förändra 

förtroenderådets uppdrag. Enligt beslutet kallas förtroenderådet till möte av 

riksförbundsstyrelsen, de har således inte ett obligatoriskt möte i samband med 

riksförbundsstämman enligt tidigare stadgar. Beslutet på stämman 2017 innebär en ändring 

av stadgarna som har sammanställts nedan.  

På föregående riksförbundsstämma beslutades i en första läsning: 

Att i stadgar för riksförbundet lägga ihop § 14 och § 15. 

Att i stadgar för riksförbundet § 15 skriva om första stycket till: 

Förtroenderådet kallas till sammanträde av Riksförbundsstyrelsen. 

Att i stadgar för riksförbundet § 15 stryka: 

Vid ordinarie förtroenderådssammanträde skall följande ärenden förekomma: 

1. Val av ordförande och sekreterare, 

2. Val av två protokolljusterare, 

3. Upprättande av förteckning över de närvarande förtroenderådsledamöterna, 

4. Behandling av budget för kommande räkenskapsår samt övriga ärenden vid riksstämman, 

som förtroenderådet önskar yttra sig över eller i förväg få närmare information om. 

5. Behandling av valberedningens förslag till ledamöter och suppleanter i 

riksförbundsstyrelsen, samt 

6. Frågor som riksförbundsstyrelsen hänskjutit till förtroenderådet.  

Att i stadgar för riksförbundet § 15 stryka ordet ”Extra” i sista stycket.  

Att i stadgar för länsförbund/distrikt § 20, stadgar för 4H-krets § 15 samt stadgar för 4H-

klubb § 16 ändra skrivningen ”Riksförbundet” till ”Riksförbundsstyrelsen”. 

 

Riksförbundsstyrelsen föreslår stämman 

Att stämman i en andra läsning slutligen fastställer stadgeändringarna enligt propositionen. 

 

Riksförbundsstyrelsen  
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e) Proposition om stadgeändring i första läsning 

Förtroenderådets arbetssätt 
 

Bakgrund 

Under stämman 2017 togs ett beslut i första läsning att ta bort förtroenderådets ordinarie 

möte i samband med stämman. Således blir förtroenderådets huvudsakliga roll att 

sammanträda vid kallelse av riksförbundsstyrelsen och att behandla frågor som 

riksförbundsstyrelsen hänskjutit till förtroenderådet. 

Då förtroenderådets huvudsakliga syfte skiftats från att vara rådgivande vid stämman till att 

behandla frågor hänskjutna från riksförbundsstyrelsen är det lämpligt att förtroenderådets 

medlemmar ej längre utgör ombud vid stämman utan att dess ombudsplatser ska förskjutas 

till länsförbunden och utses vid länsförbundsstämman under samma punkt som övriga 

stämmoombud från länsförbund utses. 

Riksförbundet anser att förtroenderådets funktion som ”ordförandenätverk” är en viktig 

outnyttjad resurs och har därför arbetat fram ett förslag att omarbeta förtroenderådet till en 

ideell projektgrupp i direkt anslutning till riksförbundet. 

Målet med en sådan projektgrupp är att ha en direkt kommunikationskanal mellan riks- och 

länsförbund för informationsspridning ut i landet. Att utse en ledamot till förtroenderådet har i 

vissa delar av landet tidigare setts som nödvändigt ont där någon har behövt ”offra” sig som 

frivillig, men genom förändring hoppas vi kunna locka engagerade ungdomar som vill vara 

med och påverka Sveriges 4H i framtiden. 

 

Riksförbundsstyrelsen föreslår stämman 

Att öka antalet stämmoombud för länsförbunden samt ta bort förtroenderådets 

stämmoombud genom att ändra §16 i stadgar för riksförbundet till: 

”Riksstämman består av ledamöterna av riksförbundsstyrelsen samt de enligt följande stycke 

valda länsförbunds/distriktsombuden. 

På länsförbunds-distriktsstämman utses ett riksstämmoombud med suppleant, samt ett 

ombud med suppleant för varje påbörjat 500-tal medlemmar, för tiden till nästa ordinarie 

länsförbunds-/distriktsstämma. 

Ingen annan inom 4H anställd än riksförbundsstyrelsens fackliga representanter kan utses till 

stämmoombud eller suppleant.” 

Ändra i § 16 stadgar för riksförbundet stryka punkt 15a i ärendelistan samt konsekvensändra 

numreringen av punkt 15b. 

 Samt ändra R §16 i tillämpningsföreskrifter till:  

”Länsförbundsstämman skall utse ett ombud till riksförbundsstämman samt ett ombud per 

påbörjat 500-tal medlemmar inom länsförbundet.  
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Vid beräkningen av antalet ombud för ett länsförbund skall denna göras på det totala 

medlemsantalet inom länsförbundet, dvs även medlemmar utanför åldersgruppen 7 - 25 år.  

Förslagsrätt och rösträtt vid riksstämman äger följande rätt till:  

1. Riksförbundsstyrelsens ordinarie ledamöter  

2. Länsförbundens valda ombud. ” 

 

Att ge riksförbundet i uppdrag att skapa ideell projektgrupp och bjuda in representanter från 

alla länsförbundsstyrelser, samt avveckla förtroenderådet som ett organ i Sveriges 4H 

genom följande stadgeändringar: 

I stadgar för Riksförbundet Sveriges 4H 

§8  ta bort förtroenderådet samt konsekvensändra numreringen av organen.  

§11 stryka ”efter godkännande av förtroenderådet”.  

§13 stryka sista meningen ”Förtroenderådet kan kräva revision av riksförbundet.” 

§14 Stryka hela § 14 samt konsekvensändra numreringen av följande §.  

§15 Stryka hela § 15 samt konsekvensändra numreringen av följande §. 

§17 stryka ”ledamot av förtroenderåd”. 

 

I stadgar för länsförbund 

§20 Byta ut förtroenderådet till riksförbundsstämman och således ändra skrivningen 

till ”Riksförbundet kan överklaga länsförbundets/distriktets beslut. Vad 

riksförbundet beslutar i ärendet ska gälla. Om länsförbundet/distriktet inte är 

nöjda med riksförbundets beslut, kan detta överklagas hos 

riksförbundsstämman. Vad riksförbundsstämman beslutar i ärendet skall 

slutligen gälla”. 

I stadgar för 4H-krets 

§15   byta ut förtroenderådet till riksförbundsstämman och således ändra skrivningen 

till ”4H-klubb eller annan ansluten organisation, som inte nöjer sig med av 

kretsstyrelsen eller kretsens årsmöte fattat beslut, kan överklaga beslutet hos 

länsförbundsstyrelsen eller hos riksförbundsstyrelsen.  Vad 

länsförbundsstyrelsen eller, om så krävs, riksförbundsstyrelsen slutgiltigt 

beslutar i ärendet skall gälla. 

Riksförbundet kan överklaga kretsens beslut. Vad riksförbundet beslutar i 

ärendet ska gälla. Om kretsen inte är nöjd med riksförbundets beslut, kan detta 

överklagas hos riksförbundsstämman. Vad riksförbundsstämman beslutar i 

ärendet skall slutligen gälla. 

I stadgar för 4H-klubb 

§16   byta ut förtroenderådet till riksförbundsstämman, samt i näst sista meningen 

korrigera tryckfelet kretsen till klubben, och således ändra skrivningen till 

”Klubbstyrelse, klubbledare eller enskild klubbmedlem har rätt att hos styrelsen 
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för länsförbundet av Sveriges 4H överklaga klubbmötets beslut. Vad styrelsen 

för länsförbundet beslutar i ärendet skall gälla. Om klubbstyrelse, klubbledare 

eller enskild klubbmedlem inte är nöjd med styrelsens för länsförbundet beslut, 

kan detta överklagas hos riksförbundsstyrelsen för Riksförbundet Sveriges 4H. 

Vad riksförbundsstyrelsen då beslutar skall slutgiltigt gälla. 

 Riksförbundet kan överklaga klubbens beslut. Vad riksförbundet beslutar i 

ärendet ska gälla. Om klubben inte är nöjd med riksförbundets beslut, kan detta 

överklagas hos riksförbundsstämman. Vad riksförbundsstämman beslutar i 

ärendet skall slutligen gälla. 

 

I tillämpningsföreskrifter 

Anställd stryka ”samt ombud till förtroenderådet”. 

 

 

 

Riksförbundsstyrelsen  
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f) Proposition om stadgeändring i första läsning 

Medlemskap för styrelsemedlemmar 

 

Bakgrund 

Under Stadgar för 4H-klubb § 8 Styrelse står meningen "Styrelseledamöter, valda av 

årsmötet skall vara medlemmar i 4H.". Kravet på att vara medlem i 4H kan ej återfinnas för 

varken krets-, länsförbund- eller riksförbundsstyrelsen. Stadgarna innefattar ej heller 

suppleanter i styrelsen.  

 

Mot denna bakgrund yrkar Riksförbundsstyrelsen  

att                    i stadgar för klubb § 8 Styrelse ändra tredje meningen till ”Styrelseledamöter 

samt suppleanter skall vara medlem i 4H.”  

att                    i stadgar för krets § 6 Styrelse komplettera med meningen ”Styrelseledamöter 

samt suppleanter skall vara medlem i 4H.” 

att                    i stadgar för länsförbund § 9 Styrelse komplettera med meningen 

”Styrelseledamöter samt suppleanter skall vara medlem i 4H.” 

att                    i stadgar för riksförbundet § 9 Styrelse komplettera med meningen 

”Styrelseledamöter samt suppleanter skall vara medlem i 4H.” 

 

 

Riksförbundsstyrelsen  
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g) Proposition om stadgeändring i första läsning  

Klubbars ombudsantal till länsförbundsstämma   
 

Bakgrund  

Det har upptäckts att i stadgarna finns det en problematik vad gäller klubbars ombudsantal 

till länsförbundsstämma. Det tolkas som att stadgarna endast berör om ett länsförbund har 

tre eller fler aktiva klubbar i länet, inte om det endast finns två aktiva klubbar i länet. 

Stadgarna har tolkats som otydliga och nedan kommer ett förslag till omskrivning av 

stadgarna.  

 

Riksförbundsstyrelsen föreslår stämman 

 

Att i stadgar för § 14 länsförbund;  

 

Nuvarande skrivning:  

” För att ingen av de anslutna 4H-klubbarna skall kunna inneha majoritet bland de valda 

ombuden skall länsförbundets/distriktets styrelse senast den 10 januari meddela större 

klubbar en ev. begränsning av det antal ombud de har rätt att välja. Begränsningen skall 

innebära, att den största klubben inom länsförbundet/distriktet inte skall ha rätt att välja fler 

än ett ombud mindre än övriga anslutna klubbar tillsammans.” 

 

Ändra till:  

”Ingen av de anslutna 4H-klubbarna skall kunna inneha egen majoritet på länsförbunds-

/distriktsstämman. Därför begränsas den största klubben inom länsförbundet/distriktet till att 

ej kunna välja fler än ett ombud mindre än övriga anslutna klubbar tillsammans. Finns det 

endast två klubbar i länsförbundet/distriktet begränsas den största klubben till att välja 

samma antal ombud som den mindre klubben. Länsförbundets/distriktets styrelse meddelar 

den största klubben om en begränsning är aktuell”.  

 

 

 

Riksförbundsstyrelsen  
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h) Proposition om stadgeändring i första läsning 

Antal ledamöter i riksförbundsstyrelsen 
 

Bakgrund 

Under vintern uppdagades det att riksförbundsstyrelsen p.g.a. en tidigare ändring i antalet 

fackliga representanter har ett jämnt antal röstberättigade vid möten. Detta föranledde en 

omskrivning §9 Styrelse i stadgar för riksförbundet. 

Nedan följer en kort beskrivning av föreslagna förändringar: 

 En omskrivning av paragrafen för en ökad läsbarhet och tydlighet. 

 Möjliggöra en flexibilitet i storleken på styrelsen genom att skriva ett minsta antal 

ledamöter och suppleanter. 

 Ta bort det förlegade systemet som gav möjlighet till sammanslutningar att ha en 

ledamot i riksförbundsstyrelsen.  

 I tillämpningsföreskrifterna ändra ”personalrepresentant” till ”facklig representant”. 

 

Riksförbundsstyrelsen föreslår stämman 

Att i stadgar för riksförbundet § 4 Medlem ta bort:  

som därvid avgör om sammanslutningen skall få utse ledamot eller adjungerad ledamot i 

riksförbundets styrelse 

Att ersätta texten i stadgar för riksförbundet § 9 Styrelse med: 

Riksförbundsstyrelsen består av ordförande och minst sex ledamöter inklusive facklig 

representation.  

Riksstämman väljer ordförande med en mandattid på ett år samt övriga ledamöter på två år 

och minst tre suppleanter på ett år. 

Suppleant inträder i styrelsen vid ordinarie ledamots frånvaro, i vald ordning. Facklig 

representant har personlig suppleant i särskild ordning. 

Annan anställd inom 4H än facklig representant utsedd av facklig organisation får ej ingå i 

styrelsen. 

Styrelsen utser inom sig vice ordförande. Ordförande och vice ordförande samt en av 

styrelsen utsedd ledamot skall utgöra styrelsens verkställande utskott. 

Generalsekreterare anställd vid Riksförbundet adjungeras till styrelsen och dess 

verkställande utskott. 

Styrelsen är beslutsmässiga då mer än hälften av ledamöterna är närvarande. 

Att i stadgar för länsförbund/distrikt § 4 Medlem ta bort: 

Sammanslutning, vars riksorganisation har rätt att utse ledamot eller adjungerad ledamot i 

riksförbundsstyrelsen, äger rätt att utse ledamot eller adjungerad ledamot av 

länsförbundets/distriktets styrelse. 
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Att ersätta texten i stadgar för länsförbund/distrikt § 9 Styrelse med: 

Länsförbundets/distriktets styrelse består av ordförande och minst tre ledamöter samt 

eventuell facklig representation.  

Länsförbunds-/distriktsstämman väljer ordförande med en mandattid på ett år samt övriga 

ledamöter på två år och suppleanter på ett år. 

Suppleant inträder i styrelsen vid ordinarie ledamots frånvaro, i vald ordning. Facklig 

representant har personlig suppleant i särskild ordning. 

Annan anställd inom 4H än facklig representant utsedd av facklig organisation får ej ingå i 

styrelsen. 

Styrelsen utser inom sig vice ordförande. Ordförande och vice ordförande samt en av 

styrelsen utsedd ledamot skall utgöra styrelsens verkställande utskott. 

Verksamhetsledare/konsulent anställd vid länsförbundet/distriktet adjungeras till styrelsen 

och dess verkställande utskott. 

Styrelsen är beslutsmässiga då mer än hälften av ledamöterna är närvarande. 

Att i tillämpningsföreskrifterna till stadgar R § 9 samt L § 9 ersätta ”Personalrepresentant” 

med ”Facklig representant”. 

 

 

Riksförbundsstyrelsen  
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i) Proposition om stadgeändring i första läsning 

4H:s syfte 
 

Bakgrund 

Många organisationer finansierar idag sin verksamhet genom insamlingar. Det pågår idag 

flertalet insamlingar runt om i Sverige för att stötta sådan verksamhet som 4H idag bedriver 

t.ex. av postkodlotteriet. Riskförbundsstyrelsen ser att 4H kan bli starkare på insamling och 

på så sätt uppnå en långsiktig stabilitet där insamlingsarbete blir en del. 

 

För att kunna bedriva insamling på ett seriöst sätt samt för att kunna ta del av de insamlingar 

som sker av andra organisationer krävs det att organisationen har blivit godkänd av Svensk 

Insamlingskontroll och ha ett så kallat 90-konto. 

 

Under 2017 ansökte riksförbundet om 90-konto, ansökan fick avslag med motivering om att 

ett antal punkter i våra stadgar ej följer Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter. Nedan följer 

motiveringen. 

 Ändamålet i den del som anges i de fyra första punkterna under allmänt syfte §2 är 

inte tillräckligt bestämt för att vara kontrollerbart. 

 Om insamlingsorganisationen är en förening eller ett trossamfund ska i dess stadgar 

föreskrivas att tillgångarna ska disponeras på sätt som överensstämmer med 

organisationens ändamål, om organisationen upphör, samt att medlem inte ska 

kunna göra anspråk på någon del av egendomen. 

 

Efter att ha granskat organisationens egna syfte anser Riksförbundsstyrelsen att 

organisationens syfte behöver förtydligats och moderniseras. Anledningen är att vi vill bli 

tydligare med vad 4H står för. 

 

Det har även uppmärksammats från fler håll i organisationen att 4H:s syfte bör ses över. 

Inför stämman 2018 har Riksförbundsstyrelsen mottagit en motion från Hallands länsförbund 

av Sveriges 4H vilket också tagits i beaktande när 4H:s syfte har setts över. Motionärerna 

påtalar vikten av att stå stadiga även de nästkommande 100 åren som 

ungdomsorganisation, en åsikt som Riskförbundsstyrelsen delar med motionärerna.  

 

Utifrån ovanstående, långa diskussioner och grundligt förarbete har ett förslag formulerats för 

ett ändrande av stadgarna gällande organisationens syfte med friluftsliv i fokus till skillnad 

från i motionen från Halland som använder ordet ”idrott”. Organisationen Friluftsfrämjandet 

statuerar exempel i denna avvägning då de fick rätt i högsta domstol till avgiftsfri ersättning 

som en idrottsförening med denna formulering. I liggande förslag har Riksförbundsstyrelsen 

utgått från skatteverkets rättsliga vägledning. 
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Riksförbundsstyrelsen föreslår stämman  
 
Att ändra §2 i stadgar för riksförbundet till:  
 
§2 Grundprinciper  
 
§2.1 Syfte  
Sveriges 4H är en riksorganisation som har som syfte att utveckla barn och ungdomar till 
engagerade, välmående och ansvarstagande människor med respekt för 
omvärlden samt främja ett sunt levnadssätt för barn och ungdomar genom friluftsliv, aktiv 
fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter.  
 
Sveriges 4H arbetar för detta syfte utifrån de fyra H:na samt organisationens motto genom att:  

 ge barn och ungdomar ansvar och möjlighet att påverka sin fritid genom 
föreningsdemokrati  
 bedriva information och upplysningsverksamhet rörande hållbar samhällsutveckling  
 samarbeta med likartade organisationer i andra länder och bedriva internationell 
verksamhet som ökar barn och ungdomars respekt för olika kulturer  
 organisera och arrangera aktiv frilufts- och fritidsverksamhet för barn och ungdomar  
 

Sveriges 4H är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell ungdomsorganisation öppen för 
alla.  
 
§2.2 De fyra H:na och motto  
 
De fyra H:na  

 Huvudets H för lärande och kunskap om vår omvärld, naturen samt dess resurser.  
 Hjärtats H för medkänsla och respekt för såväl andra människor som djur och natur.  
 Handens H för utveckling av färdigheter genom praktiska övningar och upplevelser.  
 Hälsans H för ett sunt levnadssätt genom god kost,idrott och lek i ett tryggt umgänge.  

 
Motto  
Lära genom att göra  
 
§2.3 Logotyp  
 
Riksförbundet Sveriges 4H:s logotyp är versalerna 4H krönt av en fyrklöver med ett H i varje 
blad.  
 
 
Att ändra §23 i stadgar för riksförbundet till:  
 
För upplösning av riksförbundet krävs beslut av riksstämma med minst ¾ röstmajoritet vid 
två på varandra följande ordinarie riksstämmor.   
Om riksförbundet upplöses ska föreningens tillgångar överlämnas till verksamhet med 
liknande syfte. Anspråk på del av egendomen kan ej göras av medlem.   
 
 
 
 
  
Riksförbundsstyrelsen   
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Motioner 

a) Motion om syfte 

Motion angående stadgeändring i första läsning – 

Syfte 

 

År 2018 fyller Sveriges 4H 100 år tillsammans med våra systerförbund JUF och FSU. De 

senaste årens riksförbundsstämmor har handlat mycket om stadgeändringar, många i syfte 

att modernisera 4H. Precis som ett samhälle förändras under 100 år förändras även en 

organisation och vi tycker därför att det är dags att modernisera syftesparagrafen i våra 

stadgar. 4H har stått stadigt i 100 år och vi ska nu fortsätta att sikta framåt mot de 

nästkommande 100 åren. Vi har de senaste åren jobbat flitigt med att uppdatera vår vision 

och har där fått till bra texter som beskriver vår verksamhet och vårt syfte, vi önskar att dessa 

ska ligga till grund även i våra stadgar.  

Nedan finner nuvarande läsning av § 2 Syfte i stadgar för riksförbundet Sveriges 4H 

Riksförbundet Sveriges 4H, som är en partipolitiskt och religiöst obunden 

ungdomsorganisation har som 

- allmänt syfte 

 att genom demokratiska organisations- och arbetsformer i verksamheten ge 
medinflytandeoch ansvar, 

 att vidga och fördjupa den enskildes personlighetsutveckling, 

 att verka för ökad medmänsklig förståelse och kontakt mellan generationerna, 

 att verka för internationellt samarbete och förståelse för olika folks kultur och 
skapakontakt med likartade organisationer i andra länder, samt 

 att ordna aktiv fritidsverksamhet och stimulera intresset för kulturella aktiviteter, 
 

- speciellt syfte 

 att sprida kunskap om och förståelse för landsbygden och dess näringar, 

 att utveckla aktiviteter kring jordbruk, skogsbruk samt hem och hushåll, samt 

 att utveckla aktiviteter kring natur- och miljövård och därigenom skapa 
förståelseför samspelet i naturen. 

Symbol 
Riksförbundets symbol är en fyrklöver, som på varje blad har ett H för orden Huvud,Hjärta, 

Hand och Hälsa, symboliserande kunskap, medkänsla, färdighet och ett sunt levnadssätt. 

Logotyp 
Riksförbundet Sveriges 4H:s logotyp är versalerna 4H krönt av ett fyrklöver med ett H i varje 

blad. 
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Vi yrkar  

att   § 2 Syfte i Stadgar för Riksförbundet Sveriges 4H uppdateras enligt följande 

(Symbol och logotype oförändrade): 

- allmänt syfte 

 att genom föreningsdemokrati ge barn och unga ansvar och möjlighet att påverka 
sin fritid och få sin röst hörd, 

 att verka för ökad förståelse och kunskap för hållbar samhällsutveckling,  

 att verka för internationellt samarbete och respekt för olika kulturer, skapa kontakt 
med likartade organisationer i andra länder, samt 

 att genom aktiv fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter stimulera barn och 
unga till sunt levnadssätt.  

 

- speciellt syfte 

 att med huvudets H främja intresset för lärande och kunskap om vår omvärld 
samt naturen och dess resurser, 

 att med hjärtats H ge barn och unga möjlighet att utveckla medkänsla och respekt 
för såväl andra människor som djur och natur,  

 att med handens H främja lärande genom praktiska upplevelser och träning,  

 att med hälsans H visa ett sunt levnadssätt med mat, idrott, lek och vistelse i skog 
och mark i ett socialt umgänge.  

 Att i pedagogisk verksamhet använda mottot Lära genom att göra som modell för 
kunskapsinhämtning och ledarskapsutveckling.  

Symbol 
Riksförbundets symbol är en fyrklöver, som på varje blad har ett H för orden 

Huvud,Hjärta, Hand och Hälsa, symboliserande kunskap, medkänsla, färdighet och 

ett suntlevnadssätt. 

Logotyp 
Riksförbundet Sveriges 4H:s logotyp är versalerna 4H krönt av ett fyrklöver med ett H 

i varje blad. 

Länsförbundsstämman Hallands 4H den 5 maj 2018 

 

 
 

Riksförbundsstyrelsens svar: 

Vi tackar Halland för en väl formulerad motion och instämmer med motionärens andemening 

att det är dags för en modernare formulering av vårt syfte. Vi är dock mitt uppe i en process 

där vi försöker skaffa ett 90-konto som ett steg i att säkra en långsiktig hållbar finansiering. 

Svensk insamlingskontroll kräver bland annat just en ändring av vårt stadgade syfte. Därför 

har vi lagt en proposition om stadgeändring, proposition i), där vi tagit motionärens 

formuleringar i beaktande, samtidigt som vi möter svensk insamlingskontrolls krav.  

 

Riksförbundsstyrelsen yrkar därför 

- Att avslå motionen i sin helhet 
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b) Motion om Upplösning av 4H-klubb 

Motion om stadgeändring i första läsning –  

Upplösning av 4H-klubb 

 

I nuvarande stadgar för 4H-klubb § 18 Upplösning ges länsförbundsstyrelsen under särskilt 

stadgande rätt att upplösa en 4H-klubb som inte redovisat minst 5 medlemmar under en 

period av tre år samt besluta om klubbens tillgångar. Vi finner att det är en tolkningsfråga vad 

som räknas som att redovisa minst 5 medlemmar. Detta kan tolkas som att det räcker med 

att det finns minst 5 betalande medlemmar i klubben och då kan länsförbundet inte besluta 

om nedläggning trots att klubben inte uppfyller krav för godkänd klubb genom att ex. inte 

hålla årsmöte. 

 

Mot denna bakgrund yrkar vi: 

 

att § 18 Upplösning i Stadgar för 4H-klubb förtydligas enligt följande: Särskilt stadgande: Om 

klubben ej redovisar minst 5 medlemmar under en period av 3 år eller genomför sina 

åtaganden gentemot Riksförbundet Sveriges 4H enligt § 3 Uppgift eller § 13 Årsmöte, har 

länsförbundsstyrelsen eller om sådan inte finns, riksförbundsstyrelsen för Riksförbundet 

Sveriges 4H, rätt att upplösa klubben samt besluta om tillgångarnas förvaltning. 

 

Länsförbundsstämman Hallands 4H den 5 maj 2018 

 

 

Riksförbundsstyrelsens svar till motionen: 

Riksförbundsstyrelsen tackar länsförbundet av Hallands 4H för motionen. Om en 4H-klubb 

inte uppfyller krav för godkänd 4H-klubb, kan ett länsförbund av Sveriges 4H inkomma med 

en skrivelse med förfrågan om upplösning av 4H-klubb till riksförbundet av Sveriges 4H. 

Riksförbundsstyrelsen kan enligt tillämpningsföreskrifterna för riksförbundet §6 "Uteslutning", 

besluta om upplösning av 4H-klubb. Vid upplösning av 4H-klubb tillfaller klubbens tillgångar 

länsförbundet. Det är således inte lämpligt att beslut om upplösning tas av 

länsförbundsstyrelsen då beslutet blir jävigt.  

 

 

Riksförbundsstyrelsen yrkar  

- Att avslå motionen i sin helhet 
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c) Motion ang ungdomar i 4H:s styrelser 

Motion angående ungdomar i 4H:s styrelser 

 
4H är en organisation ”av unga, för unga”. 
 
Vi är en fantastisk organisation som främjar unga ledare och låter dem utvecklas med deras 
verksamhet runt om i hela landet. Men även fast vi låter dem utvecklas som ledare, låter vi 
dem ofta inte utvecklas i högt ledande positioner. För att uppnå ”av unga” måste ungdomar 
få sitta med i styrelser och bestämma över deras organisation och den verksamhet de 
kommer att bedriva. Styrelser skapar verksamheten, de bestämmer organisationens 
inriktning och de tar viktiga beslut som påverkar ungdomsledarna på klubben. Då borde det 
vara självklart att ungdomar är med där de får möjlighet att föra verksamheten framåt.  
 
Vår organisation baseras på ungdomar som tar ansvar, och därför borde deras kunskaper 
värdesättas mer och visas i våra styrelser.  
 
Ungdomarna är de som bär 4H framåt och ungdomarna är organisationens framtid. Så med 
årets 100 årsfirande måste vi se till att vi fortsätter finnas i kommande 100 år, och detta 
kommer uppnås med ungdomar i ledande styrelsepositioner.   
 
4H är till för unga, och det måste då vara unga som formar och bestämmer verksamheten.  
 

 
Med detta yrkar Stockholms länsförbundsstyrelse…  
 
att  vi ska jobba för att ha en minimigräns på 30 % av unga i vår målgruppsålder (6-25 år) 

som ledamöter i styrelserna för klubb, krets och län 

 

att  vi ska jobba för att ha en minimigräns på 30 % av unga 6-30 år som ledamöter i 

styrelsen för riksförbundet 

 

Länsförbundsstyrelsen för Stockholms läns 4H, 10 maj 2018 

 

 

 

Riksförbundsstyrelsen svarar: 

 

Riksförbundsstyrelsen yrkar på bifall av motionen i sin helhet, med ett förtydligande om att  

”vi ”syftar till organisationen Sveriges 4H.  
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d) Motion om medlemsavgift 

 

 
Riksförbundsstyrelsen svarar: 
 
Riksförbundsstyrelsen tackar för motionen. I dagsläget är det inte aktuellt att införa 
familjemedlemskap, bland annat på grund av rådande bidragsregler från MUCF 
(Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor). 
 
När det gäller medlemsavgiftens storlek har Riksförbundsstyrelsen uppdrag från tidigare 
stämma, 2016, att på sikt sänka medlemsavgiften. Riksförbundsstyrelsen arbetar aktivt med 
strategier för att stärka vår ekonomi och vårt slutgiltiga mål är att sänka 4H’s medlemsavgift. 
I nuvarande ekonomiska läge är det dock tyvärr inte möjligt att sänka riksförbundets del av 
medlemsavgiften. 

 
Riksförbundsstyrelsen yrkar  

- Att avslå motionen i sin helhet 
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e) Motion om medlemsavgift 

Motion om sänkning av 4H:s medlemsavgift  

I Västerbotten har ca 25 % av medlemmarna beslutat att inte betala sin medlemsavgift om vi 

jämför med 2016.  Medlemsavgiftens storlek är mellan 165 kr – 250 kr beroende på att 

länsavgiften är 40 kr resp 30 kr för familjemedlemmar.  

Anledningen till detta beror på att medlemsavgiften nu nått en nivå då man anser att det inte 

är värt denna summa.  För sin medlemsavgift har man fått rösträtt, försäkring och 

medlemstidning.  

Nu har även papperstidningen övergått till att finnas på hemsidan. Kvar finns bara rösträtten 

och en försäkring som bara gäller om man inte har en hemförsäkring själv.  

Förutom en hög medlemsavgift så har det även uppfattats som svårt att bli ny medlem.  

Det får inte vara svårt och krångligt om och när intresserade beslutat sig för att betala ett 

medlemskap i 4H.  

Det system som finns nu är mycket föråldrat och behöver en modernare utformning.  

 

Vi yrkar därför  

Att medlemsavgiften fastställs till 100 kr /person  

Att uppdra till förbundsstyrelsen att snarast göra en översyn och förbättra möjligheterna för 

intresserade att bli ny 4H-medlem  

 

Styrelsen för Västerbottens 4H  

Motionen behandlades och bifölls på Västerbottens 4H:s länsförbundsstämma den 12 april 

2018.’ 

 

 

Riksförbundsstyrelsen svarar: 
 
Riksförbundsstyrelsen tackar för motionen. Vi håller med motionärerna om att det ska var 
enkelt att bli medlem i 4H. Riksförbundet har därför gjort förändringar på 4Hs hemsida, 
4h.se, där det nu finns en direkt länk där det går att direkt registrera personuppgifter för att bli 
medlem. 
 
När det gäller medlemsavgiftens storlek har Riksförbundsstyrelsen uppdrag från tidigare 
stämma, 2016, att på sikt sänka medlemsavgiften. Riksförbundsstyrelsen arbetar aktivt med 
strategier för att stärka vår ekonomi och vårt slutgiltiga mål är att sänka 4H’s medlemsavgift. 
I dagsläget är det dock tyvärr inte möjligt att sänka riksförbundets del av medlemsavgiften. 

 
Riksförbundsstyrelsen yrkar 

- Att avslå motionen i sin helhet 
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Behandling av styrelsens förslag till 

arbetsprogram 

Förslag till arbetsprogram 2019 
 

Verksamhetsledarträff 

Beskrivning: Uppstart av året för 

verksamhetsledarna 

Målgrupp: Konsulenter och 

verksamhetsledare 

Datum: 25  januari  

Plats:  Valla Folkhögskola, Linköping 

Central Funktionärskurs 

Beskrivning: Årlig träffpunkt med 

grenkurser kring ett aktuellt ämne. 

Målgrupp: Från 16 år. Ideella och 

anställda, utsedda av 

länsförbundsstyrelserna. 

Datum: 25-27 januari 

Plats: Valla Folkhögskola, Linköping 

4H-klubbarnas Riksfinal 

Beskrivning: Riksfinal för vinnande lag i 

länens uttagningstävlingar.  Tävling med 

praktiska och teoretiska grenar inom 4H.s 

profilområden. Sveriges 4H.s bästa 4H-

klubb utses.  

Målgrupp: Medlemmar i ålderns 14-21 år.    

Datum: 22-24:e Mars 

Plats: 

Riksförbundsstämma 

Beskrivning: Organisationens årsmöte och 

högsta beslutande organ.  

Målgrupp: Ombud valda av 

länsförbundsstämman. Alla medlemmar är 

välkomna.  

Datum:  

Plats: Gotland 

Riksläger 

Beskrivning: Årets höjdpunkt för alla 

medlemmar från 14 år  

Målgrupp: Medlemmar från 14 år.   

Datum:   

Plats: Gotland 

4H-dagen 
Beskrivning: En dag för att gemensamt 

visa allmänheten vad 4H är. 

Målgrupp: Allmänheten, besökare, 

medlemmar 

Datum: 21 september 

Plats: Hela Sverige 

Internationella 4H-dagen 

Beskrivning: En dag för att gemensamt 

visa allmänheten vad 4H är i världen. 

Målgrupp: Allmänheten, besökare, 

medlemmar 

Datum: 1 november 

Plats: Hela världen 

Information/utbildning kollektivavtalet 

Beskrivning: fördjupning av kollektivavtalet  

Målgrupp: 4H-s personal 

Datum: 10-11 September  

Plats: Katrineholm 

 

Introduktion nyanställda  

Beskrivning: introduktion för nyanställda 

enligt personalpolitiska programmet  

Målgrupp: 4H-s personal 

Datum: 10-11 September  

Plats: Katrineholm 

 

4H:s personalkonferens 

Beskrivning: Utbildning och nätverkande 

för anställda inom samtliga 

organisationsled. 

Målgrupp: 4H-s personal 

Datum: 12-13 november 

Plats:  
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Ansökan om att arrangera riksläger och stämma år 2021 

 

Hallands Länsförbund 

Hallands länsförbund av 4H ansöker härmed om att få arrangera Riksläger och stämma år 

2021. 

Det är tradition inom 4H att vissa län arrangerar riksläger vart tionde år. Hallands 4H hade 

senast riksläger år 2011, innan dess år 2001 och så vidare. Med det sagt vill vi gärna att denna 

tradition lever vidare, därmed denna ansökan om att arrangera riksläger år 2021. 

I Hallands län finns det mycket kunskap och erfarenhet bland de äldre när det kommer till att 

anordna läger. Bland de yngre finns det väldigt mycket engagemang och vi hoppas att de, när 

det blir dags att anordna detta läger, har vuxit i sitt engagemang och ansvarstagande. Därmed 

kan även de dela med sig av sina kunskaper, erfarenheter och inspirationer och således bidra 

till nya färska idéer om hur vi kan genomföra detta läger. 

Vi är väldigt taggade och hoppas att riksstämman är villiga att tillge oss äran att anordna 

Riksläger och stämma år 2021. 

Nordiskt 4H-läger hålls vartannat år och arrangeras i Finland, Norge, Danmark eller Sverige. 

På dessa läger får man möjlighet att träffa 4H:are ifrån hela Norden. År 2021 är det Sveriges 

tur att anordna ett Nordiskt 4H-läger. Nordiskt 4H-läger har tidigare arrangerats i samband 

med Riksläger och stämma (senast 2005, sedan avstått). Vi i Hallands 4H är öppna för 

möjligheten att genomföra ett sådant läger förutsatt att det finns intresse för detta från 

resterande län. För att vi skulle kunna känna oss trygga i att besluta om detta skulle vi i så fall 

behöva garantier i form av stöd från andra län när det kommer till funktionärer och diverse 

annan administrativ hjälp. Vi föreslår därmed i så fall att bordlägga ett sådant beslut till vår 

planeringskonferens tills vi fått tid att inhämta sådana garantier. 

 

Länsförbundsstämman Hallands 4H den 5 maj 2018 
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Behandling av Riksförbundets budget  

 
a) Reviderad budget 2018 
Reviderad budget finns under punkt e) ”beslut om budgeten i sin helhet”. 

 

b) Beslut om medlemsavgift 
Under stämman 2016 i Värmland uppdrogs Riksförbundsstyrelsen Sveriges 4H att arbeta 

mot en sänkning av medlemsavgiften inför verksamhetsåret 2019. I dagsläget anser 

Riksförbundsstyrelsen att det inte finns utrymme i budget att genomföra en sänkning inför 

verksamhetsåret 2019 med hänsyn till organisationens ekonomiska läge. Med det sagt vill 

Riksförbundsstyrelsen poängtera att avsikten är att sänka medlemsavgiften i enlighet med 

stämmobeslutet men att det inte anses genomförbart under 2019. 

 

Med ovanstående bakgrund föreslår Riksförbundsstyrelsen en oförändrad medlemsavgift. 

 

Delen av medlemsavgiften som går till Riksförbundet Sveriges 4H ligger idag på följande 

nivåer: 

T-medlem upp till 25 år 170 kronor 

T-medlem över 25 år 210 kronor 

 

F-medlem  upp till 25 år  135 kronor 

F-medlem över 25 år 175 kronor 

 

Riksförbundsstyrelsen yrkar: 

Att stämman fastställer förslaget med oförändrad medlemsavgift till Riksförbundet 

Sveriges 4H inför 2019. 
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c) beslut om fördelning av statsbidraget 

Förslag till fördelning av 2019 års stöd till länsförbundets 

verksamhet 

 

Sveriges 4H får under december månad 2018 information om vilket stöd som utbetalas från 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) till vår verksamhet. Detta stöd 

beräknas på vår verksamhet 2017. 

Riksförbundsstyrelsen föreslår att 25 % av stödet fördelas vidare till länsförbunden av 

Sveriges 4H. Detta innebär att et totala stödet till länsförbunden är 575 963 kr om stödet från 

MUCF är 2 303 853 kr. 

Fyra beräkningsnycklar för fördelning till länsförbunden av Sveriges 4H kommer att använda: 

Antalet klubbar med godkända handlingar rörande 2017 års verksamhet inkomna till 

riksförbundet senast 2018-06-01. 

Antalet avdelningar med godkända handlingar rörande 2017 års verksamhet inkomna till 

riksförbundet senast 2018-06-01. 

Antalet medlemmar i åldern 6–25 år enligt det centrala medlemsregistret beräknat 2017-12-

31. 

Notera i sammanhanget att en klubb som ej når upp till 60 % bidragsberättigade medlemmar 

ej genererar något bidrag, om en klubb startar avdelningar så blir avdelningarna 

bidragsberättigade och inte klubben. 

Antalet genomförda grundaktiviteter under 2017. Grundaktiviteterna består av  

1. Samtliga ombud är närvarande på riksstämman med tillhörande utskott. 

2. En medlemsökning om minst 1 medlem i förhållande till föregående år. 

3. Minst 30 % av länsförbundsstyrelsen utgörs av ledamöter i medlemsför ålder, 6–25 

år. 

4. Minst 2 avdelningar har startats under verksamhetsåret 2017. 

 

Exempel: 

HALLANDS LÄNSFÖRBUND AV SVERIGES 4H VÄRDE PER NYCKEL SUMMA 

64 KLUBBAR ELLER AVDELNINGAR 1219 kr 78 016 kr 

881 MEDLEMMAR 24.50 kr 21 585 kr 

4 GENOMFÖRDA GRUNDAKTIVITETER 3 000 kr 12 000 kr 

TOTALT  111 601 kr   
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d) Beslut om arvoden och ersättningar 
 

Se bilaga 1- Beslut om arvoden och ersättningar 
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e) Förslag till reviderad budget 2018 och budget 2019 

 

        

  Budget 2019 r.Budget 2018 Budget 2018 

Rörelsens intäkter 

   

Medlemsavgifter 2 400 000 2 350 000 2 500 000 

Anslag och bidrag 2 900 000 3 200 000 2 500 000 

Intäkter personal och fastighet 2 652 200 2 955 607 3 314 200 

Övriga verksamhetsintäkter 289 500 315 000 400 000 

Summa intäkter 8 241 700 8 820 607 8 714 200 

  

   

Rörelsens kostnader 

   

Medlemsomkostnader -755 000 -730 000 -750 000 

Verksamhetsomkostnader -1 860 000 -1 663 852 -1 315 000 

Övriga kostnader -1 542 000 -1 498 500 -1 481 000 

Personalkostnader -4 052 230 -4 907 644 -5 142 000 

Avskrivningar -30 000 -30 000 -50 000 

Summa kostnader -8 239 230 -8 829 996 -8 738 000 

     

Rörelseresultat -3 328 -9 388 -23 800 

  

   

Räntenetto 5 798 9 500 8 000 

  

   

Resultat 2 470 112 -15 800 

 

  



 
 

43 
 

 

Valberedningens förslag till stämman 2018 

 

Se bilaga 2- Valberedningens förslag till stämman 2018 
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