ANMÄLAN
Namn

ODLING:

Grönsaksodling
kryddväxtodling
➢ blommor
➢ bär & svamp
trädgårdsskötsel
gräsklippning

Adress
Postnr/adress
Telefonnr

DJURSKÖTSEL:

Födelseår
Medlemsnummer

_______________________________
E-mail adress

Jag önskar delta med följande 4H-företag
__________________________________________
__________________________________________
___________________________
Jag önskar följande handledningsbok:
_____________________________________
Jag vill sköta mitt 4H-företag på www.4hföretag.se
JA

Exempel på företag som du kan välja
att ha är:

hund
grisar
getter
➢ kaniner
➢ häst
➢ mina sällskapsdjur
avbytare
SKOG & NATUR:

skogsarbete
fågelholkar
fiske
MILJÖ:

kompostering
källsortering & återvinning

NEJ
HEM & HUSHÅLL:

Målsmans underskrift:

LÄMNA DENNA LAPP TILL DIN 4HFÖRETAGSLEDARE

➢ bakning
➢ matlagning
sylta & safta
mitt rum

KULTUR & HANTVERK:

keramik
➢ träslöjd & snickeri
➢ garn & tråd
smyckestillverkning
vävning
fotografering
band & snoddar
scrapbooking
ÖVRIGT:

➢ moped
ledarskap
hemsida

Vid markering med en pil finns det
handledningar till 4H-företagen där
bokföringsboken är inbakad. I dem kan
du läsa och lära om det företag du valt.
De företag som är föreslagna ovan är
alla inom 4H:s profil-områden. Är du
osäker på om DITT företag finns inom
ramen för dessa?
Fråga din 4H-företagsledare!
Nyhet! Nu finns äntligen Bokföringsbok
3 i nya layouten.

HEJ, 4H-FÖRÄLDER!
Du som är förälder har en viktig roll i 4H-företagsverksamheten. 4H-företagen bygger på att 4H:aren själv
skall genomföra sin uppgift och behöver ibland råd och
stöd för att klara 4H-företaget. Du är den person som
dagligen träffar medlemmen och har störst möjlighet
att hjälpa henne/honom.

PLANERING
Planera tillsammans med ert barn vilka uppgifter som
skall ingå i 4H-företaget, samt vilka uppgifter som ni
eventuellt skall samarbeta kring. Notera detta i
bokföringsboken under rubriken ”Detta kommer jag att
göra”.

GENOMFÖRANDE
Stötta 4H-företagaren med råd och anvisningar då problem
och frågor uppstår. Med detta menas inte att du skall gå in
och göra arbetet som 4H-företagaren tagit på sig, utan endast
att du stödjer 4H-aren så att hon/han gör det själv. Det är
viktigt att ni vid planeringen av 4H-företaget lägger upp en
plan som ligger i rätt svårighetsgrad för medlemmen.
Kretsinstruktörerna ställer gärna upp och besvarar dina frågor
kring detta.

VAD ÄR 4H-FÖRETAG?
Att driva ett 4H-företag innebär att man
genomför en uppgift inom något av
områdena:
ODLING & DJUR
SKOG & NATUR
HUSHÅLL & KULTUR
Och redovisar den skriftligen. Du får själv
planera, utföra och avsluta din uppgift. Du
kan få råd och hjälp av din 4Hföretagsledare i klubb och krets, och
givetvis finns våra kretsinstruktörer till
hands!

EKONOMI
Det 4H-företag som drivs är en form av hobbyföretag och
behöver inte registreras, men är det så att 4H-företagaren blir
väldigt framgångsrik och börjar tjäna lite mer pengar måste
det registreras som ett företag.
4H-företagaren ska själv stå för eventuella utgifter
som blir i 4H-företaget och inköp ska göras i 4Hföretagarens namn. Samma gäller med försäljning.
En överenskommelse skall upprättas om man får
olika former av stöd från sina föräldrar eller
samarbetar på något sätt.
4H-företaget skall avgränsas ordentligt från övrig
liknande verksamhet om ni har gård.
Kontrakt på arrende och hyra skall upprättas och
införas i överenskommelsen.

KONTAKTA OSS FÖR FRÅGOR:
Länsexpeditionen: 0725-12 15 02
Kretsinstruktörer:
Fjäre: Antonia 0725-12 15 09
Varberg: Andreas 0725-12 15 08
Falkenberg: Oliver 0725-12 15 07

ATT LÄRA GENOM ATT GÖRA –
DET ÄR 4H-FÖRETAG DET!

4H-FÖRETAG
www.4hföretag.se

