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

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

En engagerad person vågar ifrågasätta och ta ställning, detta genom fostran i föreningsdemokrati i enlig-
het 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 individ 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 verksamhet bidrar även till besöksverksamhet från 
allmänheten. 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?
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Organisationen

Riksförbundet Sveriges 4H är uppbyggt i flera led. 
Varje led har enskilda uppgifter, samtidigt som alla 
verkar för att vara en samlad organisation. 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 ut- 
spridda på de olika länen, kretsarna och klubbarna. 
De anställda arbetar som 4H-gårdsföreståndare, 
4H-gårdsassistenter, administratörer, instruktörer, 
konsulenter, verksamhetsledare och regionkonsu-
lenter. 

Länsförbund
Under 2017 hade Sveriges 4H 21 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.

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

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

Organisationsschema
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Förtroendevalda

Riksförbundsstyrelse 2017-2018

Daniel Otterdahl, ordförande                                 
Linn H. Magnusson, vice ordförande    
(avgick 2018-01-28)
Elin Niklasson, 2:a vice ordförande                
Erik Sellergren, ledamot                                            
Daniel Nilsson Hemingstam, ledamot                          
Doglas Jonsson, ledamot                                            
Johan Norrman Gunnarsson, ledamot                        
Erik Inghammar, 1:e suppleant                    
Filip Axbrink Jönsson, 2:e suppleant                       
Anna Säll, 3:e suppleant                       
Nina Aldén, 4:e suppleant
Ellen Magnusson, 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 (avgick 2018-01-28)
Elin Niklasson
Veronica Gisslar, adjungerad     

Revisorer 2017-2018

Björn Johansson, revisor med personlig  
suppleant Henric Nilsson
Christer Gustavsson, revisor med personlig  
suppleant Tina Fritzon 
Auktoriserad revisor: Gunnar Johansen med 
personlig suppleant Lars-Åke Svensk

Valberedning 2017-2018

Hans Jernse, sammankallande                                                                      
Fredrika Frid                         
Filip Eriksson
Julia Brinkhagen 
Peter Eriksson

Grupper 2017 

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

CFK
Isabelle Hall 
Fanny Wallin 
Antonia Mossberg

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

Verksamhetsplan
Nina Aldén
Marie Eliason
Johan Norrman Gunnarsson
Anna Säll      
Emma Hansson
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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  
föreningsdemokrati. 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: Eolshälls 4H
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Finansiering

Medlemsstatistik

Klubbar och avdelningar

         Medlemmar 2016      Medlemmar 2017     Förändring   Förändring Procent
Stockholm (AB)   3884   3810  -74   -1,9
Uppsala (C)    1657   1699  42     2,5
Sörmland (D)    260   219  -41   -15,7
Östergötland (E)   156   106  -50   -32
Jönköping (F)     618   701  83   9,2
Kronoberg (G)    282   338  56   19,8 
Kalmar (H)    225   213  -12   -5,3
Gotland (I)    55   86  31   56,3
Blekinge (K)    3   0  -3   -100
Skåne (LM)    766   710  -56   -7,3
Halland (N)    1010   975  -35   -3,47
Bohuslän (OB)   16   13  -3   -18,7
Göteborg (OG)   987   798  -189   -19,1
Älvsborg (P)    346   253  -93   -26,8
Skaraborg (R)    251   220  -31   -12,3
Värmland (S)    284   250  -34   -11,9
Örebro (T)    7   2  -5   -71,4
Dalarna (W)    1   1  0   0
Gävleborg (X)    127   134  47   5,5
Jämtland (Z)    57   51  -7   -10,5
Västerbotten (AC)   609   489  -120   -19,7
Norrbotten (BD)   353   300  -53   -15
JUF     1346   1891  545   40,4

    
Summa    13300   13259  -41   -0,3
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4H:s övergripande verksamhet finansieras med statsbidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles-
frågor (MUCF) samt medlemsavgifter. Delar av statsbidraget fördelas ut direkt till landets lokala verksamheter 
som vidare finansieras via landstingsbidrag, kommunbidrag samt projektmedel. Många lokala 4H-klubbar söker 
finanisiella medel ur olika fonder och stiftelser för att kunna utveckla den egna verksamheten. 

Nya klubbar 2017:

Tranans 4H
Lava 4H
Karlskoga 4H

Under 2017 startades 82 avdelningar. 



Riksförbundets arbete

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

Riksförbundet har sitt kansli i Katrineholm.  
Kanslihuset innehåller kontorslokaler för 4H och 
våra samverkande förbund, Jordbrukare Ungdo-
mens Förbund och Förbundet Skog och Ungdom.  
Permanenta hyresgäster är även Familjehemmens 
Riksförbund. I huset finns bra faciliteter för 
konferenser genom 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
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
Sofia Lindvall Ek, Regionkonsulent Kronoberg  

Personalkonferens
En gång om året så samlar Sveriges 4H personalen 
som arbetar för 4H i hela Sverige för en gemensam 
konferens. Den 14-15 november 2017 arrangerades 
den på Plevnagården i Malmköping, Södermanland 
och ett 30 tal personer deltog. Konferensen genom-
syrades mycket av det projekt som 4H just nu bedri-
ver med stöd från Svenskt friluftsliv som går ut på att 
öppna upp 4H för fler- ”Verksamhet för alla”.
Ett steg i den riktningen är att arbeta med bemötan-
de och det gjordes genom att ”We laja” var på plats 
och föreläste om värdskap. Där fick deltagarna lära 
sig hur man ska tänka för att ett besök på 4H ska ge 
besökaren en wow-upplevelse. 

Ett annat inslag under konferensen var en presen-
tation av 4H:s egen hjälte, Klöverhjälten, som på 
många sätt får alla att känna sig välkomna i 4H. 

Mattias Wahlström som arbetar med äventyrspe-
dagogik höll i en workshop under konferensen och 
tog tillsammans med personal fram ett äventyr med 
koppling till Klöverhjälten. En annan annan workshop 
handlade om 4H:s framtagna material och hur det 
finns önskemål om att utveckla detta vidare. 

Ett övrigt intressant inslag var ett besök från SVA, 
Statens veterinärmedicinska anstalt där representan-
ter presenterade hur det går med det gemensamma 
projekt som 4H och SVA arbetar med kring hygien 
och smittskydd. 
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Verksamhetsplan

8

Verksamhetsplanen syftar till att vara en vägvisare till 
de områden som Sveriges 4H behöver stärka för att 
leva upp till 4H:s vision:  

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

ansvarstagande människor med respekt 
för omvärlden.”  

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

4H ska enligt verksamhetsplanen göra ”det bästa bätt-
re ändå” och arbetet med att lyfta och förbättra olika 
delar i samband med detta har fortsatt under 2017. 

Tillsammans med SVA - Statens veterinärmedicin-
ska anstalt, har 4H fortsatt att jobba med att öka 
medvetenhet och ge kunskap om smittskydd, livme-
delshygien och grundläggande hygien i mötet med 
djur.  Flertalet av de utbildningar som togs fram i 
Utbildningsprojektet har uppdaterats med djupgående 
information om ämnena ovan. 

Arbetet med att bygga och erbjuda en digital plattform 
till alla intressenter i samtliga organisationsled har 
fortsatt framgångsrikt under 2017. 

Utveckling av verksamhetsplanen fortgår. Under riks-
förbundstämman 2017 fick Riksförbundet uppdraget 
att formulera en ny verksamhetsplan och presentera 
den på riksförbundsstämman 2018. Den nya verksam-
hetsplanen ska baseras på Agenda 2030, FN:s globa-
la utvecklingsmål som ersatte Millennium-målen 2015. 

Agenda 2030 innebär, till skillnad från Millennium-må-
len, 17 nya mål för en hållbar utveckling (Sustainable 
Development Goals) med 169 delmål som ska gälla 
fram till 2030.

I Sveriges riksdags Kommittédirektiv 2016:18 står 
det att ”Regeringens ambition är att Sverige ska vara 
ledande i genomförandet av FN:s Agenda 2030 för 
hållbar utveckling”.

Med Agenda 2030 som grund påbörjades alltså 
arbetet med att formulera en ny verksamhetsplan för 
att ytterligare utveckla 4H:s verksamhet på ett hållbart 
sätt. Med en hållbar utveckling menas att utvecklingen 
ska vila på tre ben för att bli hållbar; social, miljömässig
och ekonomisk utveckling.



4H-gårdsverksamhet

4H-klubbar med 4H-gårdsverksamhet började växa 
fram under 1970-talet, och idag finns det 32 
4H-gårdar från Kalix i norr till Malmö i söder. 

4H-gården är ett levande fritidsalternativ, en trygg 
social hemvist för både medlemmar och besöka-
re och är en av många viktiga verksamhetsmeto-
der 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.

4H-gårdsverksamhet 2017
 
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 2017.

Under året har även ett stort projekt genomförts tillsammans med SVA, Statens veterinärmedicinska 
anstalt. Genom 4H-gårdar har SVA och 4H kunnat nå ut och ge ökad kunskap om smittskydd och hygien så 
att kunskapen kunnat sprida sig till fler samtidigt som 4H-gårdarna har fått ett lyft i deras kvalitetssäkrings-
arbete. 

2015 togs utbildningen Klöverkusk fram och den användes flitigt under 2017. 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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Foto: Alma Bengtsson



4H-företag

Matskolor

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

4H-företagen har funnits länge i 4H och under de se-
naste åren har organisationen utvecklat och anpassat 
dem utifrån vårt nuvarande samhälle. Hallands 4H tog 
till exempel, tack vare ett projekt, fram en hemsida där 
4H-företagaren kan fylla i information om sitt 4H-fö-
retag samt sköter det administrativa arbetet så som 
bland annat bokföring - www.4hföretag.se. 

att driva 4H-företag
En guide till

Huvud Hjärta Hand Hälsa

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

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

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

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

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

Verksamhet för alla 
Sveriges 4H har med stöd från Svenskt frilufts-
liv under 2017 arbetat vidare med det andra året 
på det treåriga projektet ”Verksamhet för alla” .  
Under 2017 har det bland annat  tagits fram skylt-
material om svenska lantraser och ett lättförståeligt 
material på flera språk  om vad 4H och föreningslivet 
är för de som tidigare inte haft någon större kontakt 
med det svenska föreningslivet. 

Materialet är översatt till arabiska, persiska och eng-
elska. Det har även tagits fram inspirationsmaterial i 
verksamheten för att underlätta för 4H-klubbarna att 
anordna inkluderande verksamhet för medlemmar 
och allmänheten.

SVA 
- Statens veterinärmedicinska anstalt
SVA och 4H:s samarbetsprojekt vars mål är att 
dels utveckla metoder för att kommunicera och 
dels öka förståelsen och kunskapen om hygienfrå-
gor samt förebygga zoonozer fortsatte under 2017.  
Spelet Bakteriestopp togs fram och testkördes 
tillsammans med tipspromenadfrågor på många av 
landets 4H-gårdar samt under flertalet av 4H 
rikstäckande evenemang. 
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4H-aktiviteter 2017

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 2017 genomfördes ett flertal arrangemang och dessa möjliggjordes tack vare statsbidrag och projekt-
pengar.

CFK- Central funktionärskurs
Enligt tradition arrangerades 4H:s centrala  
funktionärskurs på Valla Folkhögskola i Linköping. 
Deltagarna bjöds på en inspirerande föreläsning 
med Jesper Lissmark Hult som bland korsat Europa 
på enhjuling. Deltagarna fick under föreläsningen 
ta del av hur han vänt sitt liv och gått från ett liv i 
mörker till ett liv som han älskar. 

Vidare bjöd Central funktionärskurs på utvecklande 
diskussioner om bland annat var 4H är på väg, hur 
självhushållningsgraden i samhället kan ökas och 
hur kunskap om hygien ska bli mer lättillgängligt för 
barn och unga. Dessutom diskuterades utanförskap, 
klyftor i samhället, rasism och omvärldens olika  
omskakande händelser. Deltagarna bjöds också in 
till Klövergala där organisationens eldsjälar firades 
och bjöds på en festkväll fylld med musik, mingel, 
god mat och härlig gemenskap. 

4H-klubbarnas Riksfinal
På Ingelstadgymnasiet utanför Växjö gick 4H- 
klubbarnas riksfinal av stapeln den 24-26 mars 
2017. Den ärofyllda tävlingen fylldes av såväl prak-
tiska som teoretiska utmaningar och när resultatet  
sammanställdes stod Linslusens 4H från Jönköpings 
läns 4H som vinnare.

De senaste årens vinnare
2017– Linslusens 4H, Jönköpings län 
2016 – Skälby 4H, Kalmar län
2015 – Sanda 4H, Gotlands 4H
2014 – Stora Skuggans 4H, Stockholms län
2013 – Gränby 4H, Uppsala län
2012 – Gränby 4H, Uppsala län
2011 – Gränby 4H, Uppsala län
2010 – Ramsholmens 4H, Älvsborgs län
2009 – Skälby 4H, Kalmar län
2008 – Stättared 4H, Hallands län
2007 – Stättared 4H, Hallands län
2006 – Stättared 4H, Hallands län
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Riksläger- Rix17
Rikslägret, Rix17, arrangerades i Nunnäs, Skåne, 
mellan den 14-21 juli och bjöd på ljusa, varma  
kvällar, mys kring brasan, intensivt volleybollspel, 
toast, chokladbollar, spänning i lägertoppen och 
mycket mer. Lägertoppen är en tävling i följande 
grenar och bedömingspunkter; portalbygge, demo, 
4H-kampen, udda idrottsgren, byarally, volleyboll, 
talang och 4H-andan.    

På den sista lägerdagen räknades alla poäng  
samman och det stod klart att Uppsala läns 4H stod 
som vinnare vilket firades med dunder och brak.  
 
Ett enormt stort tack riktas till alla rikslägerarrang-
örer, och Skåne läns 4H som kämpade hårt för att 
göra lägret så fantastiskt! Ni är för bra, ni är för bra!

Riksförbundsstämman 2017
Riksförbundsstämman arrangeras i samband med 
rikslägret och är Sveriges 4H:s högst beslutande 
organ där medlemmar, med demokratin i centrum, 
beslutar om organisationens framtid.  De valda  
ombuden som sitter på stämman har rösträtt, utöver 
det får åhörare delta med yttranderätt. 

Under riksstämman 2017 introducerades utskott, i 
vilka deltagarna på stämman fick fördjupa sig i de  
olika frågorna som rikstämman beslutade kring. 

Riksstämman är ett exempel på hur 4H:s  
medlemmar får lära sig mer om föreningslivets 
demokratiska processer. Varje bord tillhandahålls 
gröna lappar att skriva yrkanden på, röda lappar att 
skriva reservationer på samt en ringklocka att plinga 
i när man önskar några minuter för informell  
diskussion.

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 2017  
firades 4H-dagen den 16 september. Det firades  
storslaget över landet och riksförbundet sponsrade 
de som hade aktiviteter med ballonger och  
tatueringar. 4H-dagen sammanfattades också i en 
film som spridits via Sveriges 4H:s sociala medier. 

4H-aktiviteter 2017



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

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

Rural Youth Europe (RYE)
RYE är en europeisk paraplyorganisation för 4H och andra ungdomsorganisationer på landsbygden i Euro-
pa. Syftet med organisationen är att utbilda och utveckla unga människor, och skapa en medvetenhet om 
landsbygds- och sociala frågor. Under 2016 har Sveriges 4H haft deltagare på flera olika event samt varit 
representerade på RYE:s årsmöte.  

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

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

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. 

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

Internationell verksamhet
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Samarbeten och marknadsföring

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

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

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

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

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

Klöverbladet
Klöverbladet är Riksförbundet Sveriges 4H:s med-
lemstidning. Tidningens målgrupp är organisatio-
nens medlemmar och innehåller reportage, nyheter 
och information om aktiviteter. Tidningen ger möjlig-
heter för samtliga led i 4H att tillgodose sig informa-
tion om vad som händer i verksamheten och är där-
för en viktig informationskanal. Klöverbladet har en 
egen redaktör och flera ideella som skriver för tid-
ningen. Under riksförbundsstämman 2017 togs ett 
beslut att Klöverbladet endast ska komma ut i digital 
form. Tidningen hittas nu på riksförbundets hemsida,  
www.4h.se/kloverbladet.

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. 

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. 

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.

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

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

Bygdegårdarnas riksförbund
Bygdegårdarnas Riksförbund organiserar föreningsdrivna allmänna samlingslokaler. Allmänna samlingslo-
kaler som är öppna för alla – med en demokratisk värdegrund. Vid årsskiftet 2018 var 1427 bygdegårdar, 
bystugor eller liknade lokaler anslutna till riksförbundet.



Ett stort tack

Styrelsen för Riksförbundet Sveriges 4H vill framföra ett varmt tack till alla medlemmar, ideella ledare,  
förtroendevalda, föräldrar, anställda och alla andra som bidragit till att genomföra 4H:s verksamhet 2017.

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

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

Verksamhetsberättelsen intygas av ordinarie ledamöter i Riksförbundsstyrelsen. 

Daniel Otterdahl, ordförande            Linn H Magnusson, vice ordförande 
 

Elin Niklasson , 2:a vice ordförande         Doglas Jonsson , ledamot

Daniel Nilsson Hemingstam, ledamot        Erik Sellergren, ledamot

Johan Norrman Gunnarsson, ledamot
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4H:s motto

4H står för

HUVUD
HJÄRTA

HAND
HÄLSA

LÄRA GENOM ATT GÖRA


