Motion angående förenkling av inrapportering av dokument efter klubbens årsmöte
Bakgrund:
Efter klubbarnas årsmöte och innan 31:e mars ska alla Hallands klubbar lämna in följande dokument:
årsmötesprotokoll, revisionsrapporten, resultat- och balansrapport, antagandet av 4H:s stadgar,
verksamhetsberättelse, årsrapport och funktionärslista. Klubbverksamhetsgruppen i Halland jobbar för
att utveckla klubbverksamheten och jobbar för att alla steg i klubbverksamheten ska gå så smidigt och
enkelt som möjligt.
I jämförelse med vissa andra föreningar så finns det två dokument som de inte behöver, vilket är
årsrapporten och funktionärslistan. Kommunen (Detta gäller i alla fall Varberg) vill ha in
årsmötesprotokoll, revisionsberättelse, resultat- och balansrapport och verksamhetsberättelse.
Riksförbundet efterfrågar verksamhetsberättelse, antagande av 4H:s stadgar och årsmötesprotokoll,
samt kontaktuppgifter till ordföranden.
Funktionärslistan är ett dokument där man finner kontaktuppgifter till personerna som är invalda i
styrelsen för klubben eller något annat förtroendeuppdrag inom klubben. Vilka personer som är valda
till vilka roller står inte enbart i funktionärslistan utan det står även i årsmötesprotokollet. Sedan några
år tillbaka finns alla kontaktuppgifter till alla våra medlemmar på vår medlemsportal MemberSky.
I årsrapporten presenteras antalet medlemmar i olika åldrar och kön, antal sammankomster, antal 4Hföretag, klubbens ekonomi, antal 4H-dagar, antal studiecirklar och kulturarrangemang. Denna
information efterfrågas inte av riksförbundet och vad vi vet är detta ett dokument som inte används
inom länsförbundet heller.

Syfte med motionen:
Ta bort dokument för att det ska bli mindre jobb för våra ideella medlemmar.

Förslag:
➢ Ta bort funktionärslistan och uppmana i stället alla medlemmar att uppdatera sina uppgifter på
MemberSky. Detta för att man ska göra det så enkelt som möjligt för klubbarna att rapportera
in.
➢ Ta bort årsrapporten och ha som krav att man ska skriva denna information i sin
verksamhetsberättelse om denna krävs för bidrag eller liknande.

Motionen är skickad av klubbverksamhetsgruppen i Hallands 4H.
Emilia Andersson Stamnareds 4H, Oliver Brink Valinges 4H, Hampus Brink Valinges 4H, Ellen
Svensson Sibbarps 4H.

