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Hej 

Du har fått detta brev för att det är snart dags för din klubb att ha årsmöte. Årsmöte skall alla 

klubbar hålla senast den 10 mars, alla medlemmar i klubben skall få inbjudan till årsmötet 

senast 14 dagar före mötet.  

I detta häfte finns det alla papper som man behöver för att hålla i ett årsmöte. 

Häftet innehåller: Verksamhetsrapport, kontaktuppgifter, budgetförslag, resultaträkning, 

balansräkning, revisionernas berättelse, ärendelista klubbårsmöte och stadgar för 4H-klubb. 

De papper som ska skickas tillbaka till Älvsborgs länsförbund av 4H är 

 protokoll från klubbens årsmöte 

 verksamhetsrapport 

 kontaktuppgifter 

 

På adressen:  

Älvsborgs läns 4H  

c/o Markus Korpås 

Odengatan 61 

441 51 Alingsås 

 

Ni ska ha skickat in dessa papper till oss senast den 10 april. 

 

Det är väldigt viktigt att du skickar in pappren till oss, vi behöver uppgifterna för att fungera 

som länsförbund och för att rapportera vidare till Riksförbundet.  

Om ni har några frågor angående detta brev eller några andra funderingar är ni välkomna att 

kontakta: 

Emma Hansson  0761-62 86 30 eller emma.hansson@4h.se  

Alexandra Claesson  0708-27 91 33 eller alexandraclaesson98@gmail.com 

 

Älvsborgs 4H har en hemsida där vi lägger upp information om aktiviteter som händer, 

reportage från aktiviteter som varit m.m. 

Välkommen att titta in på www.4h.se/alvsborg/ 

Där finns hela detta dokument i digital form,  

om ni vill ha någon mall i digital form eller ha fler exemplar. 

mailto:emma.hansson@4h.se
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SÄND IN SENAST 10 APRIL 
Verksamhetsrapport  

 

 

År:________________ för _______________________________4H-klubb 

ansluten till Riksförbundet Sveriges 4H. 

 

Styrelse (namn och bostadsort) 

Ordförande: ___________________________________________ 

Sekreterare:  ___________________________________________ 

Kassör: ___________________________________________ 

Övriga ledamöter:  ___________________________________________ 

 ___________________________________________ 

 ___________________________________________ 

 ___________________________________________ 

Suppleanter:  ___________________________________________ 

 ___________________________________________ 

Revisor:  ___________________________________________ 

Revisor suppleant:  ___________________________________________ 

 

Antal medlemmar  

(Betalande medlemmar. Hit räknas även medlemmar som betalat 

medlemsavgift 1/10 - 31/12 föregående år.) 

 Flickor  Pojkar  Summa 

0 - 6 år  __________  __________  __________ 

7 - 25 år  __________  __________  __________ 

26 år och äldre  __________  __________  __________ 

Totalt  __________  __________  __________ 
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SÄND IN SENAST 10 APRIL 
Antal möten 

 

Styrelsemöten: ________ Klubbmöten:________ Planeringsmöte: ________ 

Årsmöte: ________ Övriga möten: ________ 

Antal kurser som medlemmar deltagit i: _______ Antal studiecirklar: _______ 

Antal 4H-företag: __________ Antal läger som klubben arrangerat: __________ 

Övrig verksamhet (sådant som inte ryms ovan, utmärkelser m.m.): 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Bidrag  

(stiftelser, fonder eller om klubben fått bidrag från Riksidrottsförbundet): 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Bilagor  

(Om klubben har något mera att ta med från verksamheten som inte ryms ovan 

kan detta göras på bilagor.) 

Bilaga 1: ___________________ Bilaga 2: ___________________ 

 

Riktigheten i ovanstående uppgifter intygas 

____________________________  ____________________________  

Ort  Datum 

 

____________________________  ____________________________ 

Ordförande eller annan styrelseledamot  Namnförtydligande 

 

____________________________  ____________________________ 

Revisor  Namnförtydligande 



Älvsborgs läns 4H 2019-01-12 

SÄND IN SENAST 10 APRIL 
 

Kontaktuppgifter till klubben 
 
_______________________________________4H klubb 

 

 

Namn ___________________________________ 

 

Telefon ___________________________________ 

 

Mail ___________________________________ 

 

Adress ___________________________________ 

 

 ___________________________________ 

 

Fyll i den person som ni vill skall ha kontakt med länsförbundet, det skall finnas 

telefonnummer som går att nå kvällstid. 
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Budgetförslag 20____ 

 

____________________4H-klubb 

 

 INTÄKTER KOSTNADER 

Medlemsavgifter   

Aktivitetsstöd   

Statsbidrag   

Fonder/bidrag   

Material   

Lokalhyror   

   

   

   

   

   

SUMMA KRONOR   

   

Beräknat resultat   
 

 

 
 
 

(Detta är ett exempel, använd om den om ni inte har egen i er klubb. Lägg till, ta bort och 
ändra tills den passat er.) 
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Resultaträkning 1/1-31/12 20____ 

 

____________________4H-klubb 

 

 INTÄKTER KOSTNADER 

Medlemsavgifter   

Aktivitetsstöd   

Stadsbidrag   

Fonder/bidrag   

Material   

Lokalhyror   

   

   

   

   

   

SUMMA KRONOR   

   

Resultat 

(Över/underskott) 

  

 
 
 
 
 

(Detta är ett exempel, använd om den om ni inte har egen i er klubb. Lägg till, ta bort och 
ändra tills den passat er.) 



Älvsborgs läns 4H 2019-01-12 

Balansräkning 1/1-31/12 20____ 

 

____________________4H-klubb 

 

 TILLGÅNGAR SKULDER 

Innestående på bank   

Innestående på postgiro   

Innestående på bankgiro   

Kontant i kassa   

Inventarier & Material   

Fodringar   

Skulder   

   

   

   

Ingående saldo från förra året   

   

   

   

Underskott   

Överskott   

   

SUMMA   

 

 

 

 

 

(Detta är ett exempel, använd om den om ni inte har egen i er klubb. Lägg till, ta bort 
och ändra tills den passat er.) 
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Revisionsberättelse 

  

Undertecknade av ...............................................................4H-klubbs medlemmar utsedda 

revisorer för granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning för år............... får 

härmed fullgjort uppdrag avge följande revisionsberättelse.  

  

Vi har tagit del av styrelsens protokoll.  

VI har granskat kassaboken och avstämt uppgifterna i denna mot verifikationerna. Vi har 

särskilt förvissat oss om att bankboks-, post och bankgirobeloppen samt kassan är med 

verkligheten överensstämmande. Vi har också granskat inventarieförteckningen. 

  

Inkomsterna under året har uppgått till ................................kronor och utgifterna till 

................................kronor. 

 På .......................års verksamhet har således uppstått ett över-/underskott på 

.......................kronor. 

  

Redovisningen är riktig och rätt utförd varför vi tillstyrker att styrelsen beviljas ansvarsfrihet 

för den tid redovisningen omfattat samt att årsmötet fastställer den uppgjorda 

balansräkningen.  

 

 .......................................................den ......./.......år........... 

  

...................................................  ............................................................ 

Revisors namnteckning  Revisors namnteckning 

  

...................................................  ........................................................... 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

 

 
 
 
 
(Detta är ett exempel, använd om den om ni inte har egen i er klubb. Lägg till, ta bort 
och ändra tills den passat er.) 
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Ärendelista klubbårsmöte  
 

Lägg till punkter som er klubb behöver, detta är ett minimum. 

 

Vid årsmöte förekommer:  

1. Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för mötet,  

2. Val av protokolljusterare,  

3. Fastställande av röstlängd,  

4. Godkännande av kallelsen,  

5. Fastställande av ärendelista  

6. Styrelsens årsberättelse,  

7. Revisorernas berättelse,  

8. Fastställande av balansräkning,  

9. Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter,  

10. Beslut om arbetsprogram för klubben,  

11. Behandling av inkomna motioner och förslag från klubbens medlemmar,  

12. Behandling av budget,  

13. Beslut om medlemsavgiftens storlek för kommande år.  

14. Val av styrelsefunktionärer enligt §8 i stadgar för 4H klubb,  

15. Eventuellt val av klubbledare, (övriga val, lekledare, materialförvaltare, personalansvarig 

m.m.)   

16. Val av två revisorer och personliga suppleanter för dessa,  

17. Val av ombud till länsförbundsstämma och planeringskonferens, 1 ombud för klubben 

samt ytterligare ombud för varje påbörjat 50-tal medlemmar, jämte minst 1 suppleant för 

dessa (se dock särskilt stadgande i länsförbundsstadgan).  

18. Val av ombud till kretsens årsmöte, 1 ombud per klubb samt 1 ombud för varje påbörjat 

10-tal medlemmar,  

19. Val av representant vid studieavdelningens årsmöte,  

20. Val av valberedning,  

21. Övriga ärenden 
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Stadgar för 4H-klubb  
 

§ 1. Firma 
4H-klubbens namn (firma) är____________________________________________________ 

(ortens namn och/eller ett djur- och/eller växtnamn och/eller verksamhet i kombination med 

4Hklubb). 

 

§ 2. Säte 
4H-klubbens styrelse har sitt säte ___________________________________(kommun eller 

ortnamn). 

  

§ 3. Uppgift 
4H-klubben är ansluten till Riksförbundet Sveriges 4H och det länsförbund/distrikt av 4H 

inom vars verksamhetsområde 4H-klubben arbetar. 

4H-klubbens uppgift är att arbeta enligt de stadgar och arbetsprogram som riksförbund och 

länsförbund/distrikt fastställt. 

4H-klubb skall årligen redovisa sin verksamhet till riksförbundet. 4H-klubb med anställd 

personal, ansvar för drift av 4H-gård eller andra större ekonomiska åtaganden skall årligen 

redovisa sin ekonomi till riksförbundet. 

4H-klubben skall rätta sig efter riksförbundets beslut, dock äger riksförbundsstyrelsen ej rätt 

att ändra skrivningar i motioner eller val av ombud och förtroendevalda. 

 

§ 4. Medlem 
Till medlem i klubben antas ungdomar företrädesvis i åldern 6-25 år, som godkänner 

klubbens stadga. 

 

§ 5. Årsavgift 
Klubbens årsmöte bestämmer storleken på klubbens årsavgift året före för vilken avgiften 

gäller. Medlem i 4H-klubb ska senast den 10 Mars varje år, eller när det gäller ny medlem, 

vid dennes anslutning till klubben, erlägga en avgift som skall vara så stor att den täcker 

klubbens årsavgift samt årsavgifter som ska tillföras kretsen, länsförbundet/distriktet 

respektive riksförbundet. Dock gäller att ny medlem som ansluter sig efter den 1 oktober 

erlägger avgift som även gäller för nästkommande år. 

 

Särskilt stadgande: Dock gäller att medlem som redan är ansluten till annan 4H-klubb kan 

inneha gästmedlemskap i klubben. Gästmedlem erlägger då endast gästmedlemskapsavgift. 

Om inte klubben beslutat annorlunda är gästmedlemskapsavgiften lika stor som klubbens del 

av ordinarie medlemsavgift. Gästmedlemskapet får dock aldrig vara gratis. 

 

§ 6. Uteslutning 
Bryter medlem mot stadgarna eller uppträder så, att 4H-rörelsens anseende och intressen 

skadas, kan klubbstyrelsen meddela skriftlig varning. Rättar sig medlem inte efter denna 

varning, kan klubbstyrelsen begära hos länsförbundet av 4H att få utesluta medlemmen. Om 

länsförbundets styrelse skriftligen godkänner denna begäran får klubbstyrelsen utesluta 

medlemmen. 

 

§ 7. Organ 
Klubben fungerar som förening genom följande organ: 
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1. Årsmötet 

2. Styrelsen 

3. Revisionen. 

 

§ 8. Styrelse 
Klubbstyrelsen skall bestå av minst 3 personer, ordförande, sekreterare, kassör samt 

eventuella ytterligare ledamöter, valda av klubbens årsmöte. Styrelsen är beslutsmässig om 

minst hälften av ledamöterna är närvarande. Styrelseledamöter, valda av årsmötet skall vara 

medlemmar i 4H. Klubben kan på årsmötet utse en eller flera klubbledare inom eller utom 

klubbstyrelsen. Länsförbundsstyrelsen kan uppmana klubben att utse klubbledare och/eller 

styrelseledamot, som är över 18 år, om ingen av klubbstyrelseledamöterna har uppnått denna 

ålder. 

Om 4H-klubben ansvarar för drift av 4H-gård, eller annan anläggning av motsvarande omfång 

skall styrelsen bestå av minst 5 personer. Om det dessutom finns anställd 4H-

gårdsföreståndare eller motsvarande, skall denne adjungeras till klubbstyrelsen. 

 

§ 9. Jäv 
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. 

 

§ 10. Firmateckning 
4H-klubbens firma tecknas av den eller de som styrelsen utser till detta. 

Länsförbundsstyrelsen har rätt att uppmana klubb att utse firmatecknare som är över 18 år, om 

ingen av styrelseledamöterna har uppnått denna ålder. 

För förvärvande, eller inteckning, av fast egendom måste godkännande inhämtas från 

Riksförbundsstyrelsen. 

 

§ 11. Räkenskapsår 
4H-klubbens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari - 31 december. 

 

§ 12. Revisorer 
För granskning av klubbens räkenskaper och förvaltning utses av årsmötet för ett år i sänder 

en revisor/revisorer jämte eventuell suppleant/suppleanter. Länsförbundsstyrelsen samt 

riksförbundsstyrelsen kan kräva revision i klubben. 

4H-klubb med anställd personal, ansvar för drift av 4H-gård eller andra större ekonomiska 

åtaganden skall, för ett år i sänder, utse två revisorer jämte personliga suppleanter. 

 

§ 13. Årsmöte 
Årsmötet hålls senast den 10 mars varje år på tid och plats som styrelsen bestämmer. Extra 

årsmöte skall hållas när detta krävs av antingen 50 % av medlemmarna, klubbens revisorer, 

klubbstyrelsen, länsförbundsstyrelsen eller riksförbundsstyrelsen. Kallelse till extra 

klubbårsmöte skall senast ske 2 veckor innan fastställt datum. Extra klubbårsmöte skall hållas 

senast 2 månader efter det att skriftlig framställning inkommit till klubbstyrelsen. 

Styrelsens beslut om tid och plats för årsmöte skall meddelas till medlemmarna senast 14 

dagar före mötet. 

Övriga möten och aktiviteter ordnas enligt årets arbetsprogram och därutöver enligt styrelsens 

beslut. 
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Vid möten inom klubben får beslut endast fattas i de frågor som finns med i kallelsen, om inte 

ärendet är en direkt följd av beslut i ärende enligt kallelsen. Nya frågor kan dock få upptas till 

behandling och beslut, om minst 3/4 av klubbens medlemmar vid mötet samtycker till detta. 

I övrigt avgörs samtliga frågor med enkel röstövervikt, dock med undantag av de i §§ 16 och 

17 nämnda. Vid lika antal röster i frågor som avgörs med enkel röstövervikt, har ordföranden 

utslagsröst, utom vid personval som skall avgöras genom lottning. Medlem måste vara 

personligen närvarande vid mötet för att rösta. Motioner till klubbårsmöte skall vara inkomna 

senast 21 dagar före utlyst möte. 

Vid klubbens årsmöte har styrelseledamöter inte rösträtt i punkterna 6, 7, 8, 9 och 16. 

 

§ 14. Ärendelista klubbårsmöte  

Vid årsmöte förekommer:  

1. Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för mötet,  

2. Val av protokolljusterare,  

3. Fastställande av röstlängd,  

4. Godkännande av kallelsen,  

5. Fastställande av ärendelista,  

6. Styrelsens årsberättelse,  

7. Revisorernas berättelse,  

8. Fastställande av balansräkning,  

9. Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter,  

10. Beslut om arbetsprogram för klubben,  

11. Behandling av inkomna motioner och förslag från klubbens medlemmar,  

12. Behandling av budget,  

a) Beslut om reviderad budget för innevarande år,  

b) Beslut om medlemsavgift för nästkommande år,  

c) Beslut om budget för nästkommande år,  

13. Val av styrelsefunktionärer enligt §8,  

14. Eventuellt val av klubbledare,  

15. Val av revisorer enligt §12,  

16. Val av ombud till länsförbundsstämma och planeringskonferens, 1 ombud för klubben 

samt ytterligare ombud för varje påbörjat 50-tal medlemmar, jämte minst 1 suppleant för 

dessa (se dock särskilt stadgande i länsförbundsstadgan).  

17. Val av ombud till kretsens årsmöte, 1 ombud per klubb samt 1 ombud för varje påbörjat 

10-tal medlemmar,  

18. Val av representant vid studieavdelningens årsmöte,  

19. Val av valberedning,  

20. Övriga ärenden.  

 

§ 15. 4H-avdelning  

Minst 5 medlemmar i 4H-klubb kan besluta om att skapa en avdelning. Samtliga medlemmar i 

avdelningen ska ingå i samma moderklubb. Varje år håller avdelningen minst ett 

medlemsmöte där varje medlem i avdelningen har en röst. Medlemsmötet är avdelningens 

beslutande organ.  

Verksamheten och antal medlemmar ska vid årets slut redovisas till moderklubb och 

riksförbund.  

 

§ 16. Överklagande  

Klubbstyrelse, klubbledare eller enskild klubbmedlem har rätt att hos styrelsen för 

länsförbundet av Sveriges 4H överklaga klubbmötets beslut. Vad styrelsen för länsförbundet 
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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 kretsen inte är nöjd med riksförbundets beslut, kan detta överklagas hos förtroenderådet. 

Vad förtroenderådet beslutar i ärendet skall slutligen gälla.  

 

§ 17. Stadgeändring  

Ändring av dessa stadgar skall för att vara giltig antas med två tredjedelar av antalet avgivna 

röster vid två på varandra med minst tre månaders mellanrum följande riksstämmor, varav en 

ordinarie, eller vid två med minst tre månaders mellanrum hållna klubbmöten, varav ett 

årsmöte.  

Förslag till ändring skall skriftligen inges till respektive styrelse minst två månader före det 

tillfälle där det först önskas behandlat. Av klubb beslutad stadgeändring skall för att bliva 

gällande godkännas av riksförbundsstyrelsen för Riksförbundet Sveriges 4H. 

 

§ 18. Upplösning 
Förslag om 4H-klubbens upplösning får framläggas endast på årsmöte och skall skriftligen 

insändas till styrelsen senast två månader före årsmöte. 4H-klubb kan dock inte upplösas, så 

länge minst 5 medlemmar vägrar godkänna upplösning av klubben.  

Beslutar årsmöte slutgiltigt om klubbens upplösning skall klubbens tillgångar överlämnas till 

länsförbundet för Sveriges 4H. 

 

Särskilt stadgande: Om klubben ej redovisar minst 5 medlemmar under en period av 3 år, 

har länsförbundsstyrelsen eller om sådan inte finns, riksförbundsstyrelsen för Riksförbundet 

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


