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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 du har några frågor, funderingar eller 

tankar får ni gärna kontakta oss på Hallands 4H, kontaktinfon finns 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 2020 (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 VARBERGS KOMMUN: 

Lokalt aktivitetsstöd ansök senast 28/2 (perioden 1/7–31/12) och 28/8 (perioden 1/1–30/6) 

Digitalt till Kommunen - mejla kopia till expeditionen, behåll en kopia i klubben. 

Varbergs Kommun ger bidrag för föreningar som har aktiviteter. Hur mycket man får beror på 

antalet aktiviteter och antalet deltagare på aktiviteterna. 

 

Ansökan om Lokal och anläggningsbidrag samt uppdatering av Föreningsregistret 

Föreningar som sökt och fått beviljat lokalt aktivitetsstöd kan ansöka om lokal- och 
anläggningsbidrag. Detta gäller om föreningen äger eller hyr lokal/anläggning som inte 
omfattas av de kommunala subventionerade hyrestaxorna.  
Från och med 2019 ska ansökan för Lokal & Anläggningsbidrag skickas in digitalt via Interbook 
Go. OBS! Absolut senast den 1 dec. 
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Har inte din klubb fått några inloggningsuppgifter? Mejla Varbergs Kommuns 
föreningsutvecklare Nina Brunhage (nina.brunhage@varberg.se) så skickar hon 
inloggningsuppgifter. 
 
För att få bidrag från kommunen kräver de även att föreningsregistret är uppdaterat. Det ska 
göras senast en månad efter årsmötet. Det krävs också att man lägger in antalet medlemmar 
från föregående år. Även detta görs via samma inloggning som ansökan för Lokal & Anläggningsbidrag. 

 

TILL KLUBBENS BANK 

Årsmötesprotokoll och protokollet för konstitueringsmötet lämnas till klubbens bank. 

Banken behöver dessa för att veta vem eller vilka som får komma åt klubbens bankkonton 

(alltså firmatecknare). Personnumret behöver stå med för dessa personer. På papperna som 

skickas in behöver klubbens organisationsnummer stå med.  

För klubbar som har konstituerande årsmöte skickas årsmötesprotokollet in. 

 

För klubbar som har delat upp konstituerande årsmöte i: årsmöte och konstitueringsmöte, 

skicka in årsmötesprotokollet och protokollet för konstitueringsmötet.  

 

VID FRÅGOR OCH FUNDERINGAR 

Ifall du har frågor, funderingar eller tankar kring vad som kan behövas göras under 4H-året är 

du hjärtligt välkommen att ringa eller mejla Varbergs 4Hs kretsinstruktör:  

Andreas Andersson, tele: 0725-12 15 08, andreas.andersson@4h.se 
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