
 
 

HALLANDS LÄNSFÖRBUND AV 4H                                         

Hallands Länsförbund av 4H   Tel. 0725-12 15 02 halland@4h.se 
Torsholmsvägen 3, 311 50 Falkenberg  www.4h.se/halland 
   
 

Rev 2020-01-15 

INLEDNING 

Här är en samling av saker som är bra att få gjort under året. Detta dokument är tänkt att vara 

en form av vägledning för dig/er som klubbledare. Om ni har några frågor, tankar eller 

funderingar får ni gärna kontakta oss på Hallands 4H, kontaktinfon står i sidofoten. 

ÅRSMÖTE 

I 4H-klubbar ska årsmötet vara gjort senaste 10 mars, enligt 4Hs stadgar (föreningsregler). Se 

årsmötesmappen på detta USB för att hitta alla viktiga årsmötes-papper.  På årsmötet går man 

igenom klubbens ekonomi och bestämmer vem som ska ha vilken roll i klubben. Glöm inte att 

fylla i papperna och skriva på dem. Många av dem ska skickas vidare – men behåll originalen. 

TILL HALLANDS 4H  

Om man skickar in nedanstående dokument till Hallands 4H senast 31 mars får klubben ett 

bidrag på 500kr och är dessutom med i tävlingen Årets Halländska 4H-klubb. Man kan mejla 

dokumenten till halland@4h.se, eller posta dem till adressen som står i sidfoten. Dokumenten 

finns att ladda ner från http://www.4h.se/halland/dokument/. Det går bra att fylla i 

dokumenten digitalt. 

o Årsmötesprotokollet (Flik 17) 

o Funktionärslistan för år 2019 (Flik 18)  
o Årsrapporten (Flik 19) 
o Revisionsberättelse (Flik 20) 
o Resultaträkning (Flik 21) 
o Balansräkning (Flik 22) 
o Verksamhetsberättelsen (Flik 23) 

 

Detta är viktiga dokument för Hallands 4H och det är därför får klubben bidrag ifall de kommer 

in i tid.  

TILL LAHOLM KOMMUN: 

Klubben måste ha minst 15 medlemmar 7–25 år för att vara bidragsberättigade. Alla papper 

ska finnas att ladda ner här: https://www.laholm.se/om-kommunen/blankettarkiv/kultur-och-

fritid/.  

 

Lokalt aktivitetsstöd söks senast 25/2 för perioden (1/7 – 31/12) och 25/8 för perioden (1/1 – 30/6).  

Fyll i filerna ”Ansökan om aktivitetsbidrag och NÄRVAROKORT 2019 – Laholms kommun”. 

”Skicka Ansökan om aktivitetsbidrag Till Laholms kommun” -- glöm inte att den ska skrivas på. 

”NÄRVAROKORT 2019” ska behållas i klubben ifall Laholms kommun vill göra en kontroll.   
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Utbildningsbidrag söks senast 25/2 (för perioden 1/7 – 31/12) och 25/8 (för perioden 1/1 – 30/6) 

Laholms kommun ger bidrag för medlemmar (13–25 år) som går på ledarutbildningar. Fyll i 

Ansökan till utbildningsbidrag, och skicka påskriven kopia till Laholms kommun. Spara originalet. 

 

Lokalbidrag söks senast 25/2. 

Om klubben hyr en kommunalt ägd lokal: 

Fyll i ”Ansökan om lokalbidrag. Förenings ägd lokal/anläggning och kommunal 

lokal/anläggning”. Skicka in ansökan påskriven men spara originalet i klubben.  

 

Om klubben hyr en annan lokal: 

Fyll i ”Ansökan om lokalbidrag. Årsförhyrd lokal/anläggning”. Skicka in ansökan påskriven men 

spara originalet i klubben. 

 

Bidrag till kulturarrangemang söks senast 6 veckor innan arrangemanget. 

 

Övriga bidrag till projekt m.m. söks 25/2 och 25/8. 

 

Skicka in kopior på följande, senast 2 månader efter årsmötet: Verksamhetsberättelse, 

resultaträkning, balansräkning, revisionsberättelse. Fyll i filen ”Blankett Föreningsuppgifter – 

bidragsberättigad förening” och skicka in på skriven – behåll originalet i klubben.   

 

TILL KLUBBENS BANK 

Kopia av protokoll om firmatecknare lämnas till klubbens bank så snart som möjligt efter 

årsmötet. 

Så att de vet vem som ska ha tillgång till klubbens bankkonto. 

 

FRÅGOR OCH FUNDERINGAR 

Vid frågor och mer information 

Föreningskonsulent Carl Fredrik Stefansson, tel: 0430-159 72, E-post: 

carl.stefansson@laholm.se 

www.laholm.se/uppleva_gora/foreningsinformation/bidrag-till-foreningar/ 
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