
 

 
Härmed kallas Ni till 

Hallands Länsförbund av 4H:s årliga stämma 
 

Lördagen den 5 maj kl. 14.00-17.00 
Bruket, Varberg 

 
Program  (Observera att förutom när stämman öppnas är det cirka-tider) 
14.00 Stämman öppnas 
14.30 Åsiktstorg 
15.00 4H-kampen och fika med kaka 
15.30 Stämmohandlingarna fortsätter 
16.30 Prisutdelning, avtackningar och utdelning av förtjänsttecken  
17.30 Middag och därefter bowling 
 

Fira 100 år med oss! 
4H firar tillsammans med Jordbrukarungdomens förbund (JUF) och Förbundet Skog 
och Ungdom (FSU) 100 år 2018. Vi vill uppmärksamma detta på flera sätt och bjuder 
därför in till middag och bowling till subventionerat pris (150 kr/person) efter årets 

länsförbundsstämma. Ange i anmälan om du vill stanna kvar på middag och bowling.  
 

Anmälan senast 30 april på 4h.se/halland eller ring 0725-121502 
 
 

Anmälan till 4H-kampen sker på plats.  
Varje klubb kan anmäla ett lag i varje klass, med 3-5 deltagare i varje, vi ordnar även mixade lag. 

 
Hitta till Stämman: Birger Svenssons väg 16E, 432 40 Varberg, för vägbeskrivning se deras hemsida 

www.bruketvarberg.se  
 
De handlingar som kan komma att uppdateras efter detta utskick eller som inte finns med i utskicket 

kommer finnas tillgängliga på 4h.se/halland 
 
Hallands Länsförbund av 4H   
Org. nr. 849600-2638 
Box 254, 311 23 Falkenberg     
0725-121502   
halland@4h.se     
www.4h.se/halland 
www.facebook.com/hallands4h 
Instagram: 4hihalland 
 

http://www.bruketvarberg.se/


 

Förslag till föredragningslista  
 
1. Stämmoförhandlingarnas öppnande.  

2. Val av ordförande samt vice ordförande för stämman.  

3. Anmälan för styrelsens val av sekreterare för stämman.  

4. Val av protokolljusterare och rösträknare.  

5. Ombudsupprop och fastställande av röstlängd.  

6. Stämmans behöriga utlysande.  

7. Fastställande av föredragningslistan.  

8. Hallands 4H:s årsberättelse - Presentation av Verksamhetsberättelsen  

9. Revisorernas berättelse.  

10. Redogörelse av ekonomin för Hallands 4H  
a) Fastställande av Resultat- och balansräkning  
b) Fonder  

11. Beslut om ansvarsfrihet för 2017 års styrelse.  

12. Behandling av styrelsens förslag till stämman.  
a) Stadgeändring Upplösning av klubb 
b) Stadgeändring Syfte 
c) Ansökan om att arrangera riksläger och stämma 2021 

13. Behandling av inkomna motioner.  
a) Motion 1 

14. Behandling av budget  
a) Beslut om revidering av budget för Hallands 4H för innevarande år  
b) Beslut om länsdelen av medlemsavgiften för nästkommande år  
c) Beslut om arvoden och reseersättningar till länsförbundets funktionärer. 
d) Beslut om budget för kommande år  

15. Val av ledamöter i styrelsen 
a) Val av ordförande för tiden fram till nästa länsförbundsstämma.  
b)  Val av ledamöter i länsförbundsstyrelsen  
c) Val av suppleanter i länsförbundsstyrelsen   

16. Val av verksamhetsgrupper och övriga grupper.  

17. Val av  
a) ledamot i förtroenderådet för Sveriges 4H jämte suppleant.  
b) 2 ombud till stämman för Riksförbundet Sveriges 4H jämte suppleanter  

18. Val av revisorer jämte suppleanter.  

19. Val av ombud till Studiefrämjandets årsmöten  
a) Lokalavdelning Halland (3 ombud jämte suppleanter)  
b) Distrikt Väst (1 ombud jämte suppleant)  

20. Val av valberedning och sammankallande 2018.  

21. Övriga ärenden.  

22. Stämmoförhandlingarnas avslutande.   



 

 

OMBUDSLISTA FÖR HALLANDS LÄNS 4H 
LÄNSFÖRBUNDSSTÄMMA 201 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Styrelsen för år 2017  

Ordförande    Lisa Aldenklint                     
Vice Ordförande  Jenny Jönsson  

 Kassör   Carl Holmén*  
 Adjungerad Sekreterare  Elisabet Johansson*, Verksamhetsledare
   
 Ledamot   Hampus Brink  
  Ledamot   Louise Ansebor* 
 Suppleant   Camilla Sandström 

Suppleant                         Isabella Andersson 
 Suppleant   Filip Carlsson* 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

* = Finns representerad på fler platser i listan. 

Endast de som är kallade från 

Länsförbundsstyrelsen 

& 

Ombud från klubbar har rösträtt. 

 

Där ej inrapporterade ombud finns är ordförande 

och 1:e ledare, alt. annan ledamot för 2017 kallade. 

(Avlästa funktionärslistor inkomna senast 2017-03-31 till 

expeditionen) 

 

 



 

Verksamhetsgrupper 2017 
 
Ekonomigruppen: Sammankallande/  Elisabet Johansson* 

  Verksamhetsledare 
  Ekonomihandläggare  Britt Ragnarsson 
  Ekonomiansvarig  Carl Holmén* 
     Anders Claesson 
  

 

AU:  Ordförande alt Vice Ordförande Lisa Aldenklint, Jenny Jönsson 

  Verksamhetsledare Elisabet Johansson 
  1 alt 2 ledamöter från styrelsen på rullande schema 
 
 
 
Utbildningsgruppen: Sammankallande  Ida Lindquist* 

Johanna Taremark 
     Caroline Aronsson* 

Ronja Palmblad* 
 

                                  
Internationella gruppen Sammankallande  Isabella Andersson* 
     Carl Holmén* 
 
 
KÄF-gruppen  Sammankallande  Filip Carlsson*  
     Bernard Christensen 
     Neda Mirtorabi 
     Oliver Brink*   
 
 
Tävlingsgruppen: Sammankallande  Linda Johansson* 
     Kim Weiland 
    
 
Lucia Varberg  Sammankallande  Paulina Nilsson*  
                                                                                                          Louise Ansebor* 

Louise Runevad 
    

 
  
Länstruppsledare:    Oliver Brink* 
     Caroline Aronsson* 
      
 
Valberedningen:  Sammankallande Julia Andersson*  
    Edvin Nilsson* 

    Ida Lindquist* 

 Karin Andersson 
 
 
* = Finns representerad på fler platser i listan. 
 



 

 
Revisorer:  Revisor   Per Erik Ejnarsson 
  Suppleant   Erik Karlsson 
  Revisor   Annett Wernersson 
  Suppleant   Johan Heurén  
 
 
Personal:  Verksamhetsledare  Elisabet Johansson* 
  Administratör  Jesper Jönsson 
  Kretsinstruktör  Elisabeth Otterdahl  
  Kretsinstruktör  Andreas Andersson 
  Kretsinstruktör  Frida Samuelsson 
  Vaktmästare Ästad  Madeleine Ödman 
  Gårdsföreståndare Stättared  Antonia Mossberg 
 
 
Juryn Årets Halländska 4H-klubb:    
     Marie Svensson 
     Ingela Eriksson 
     Jörgen Andersson 
 
      
 
 
Riksförbundet Sveriges 4H   

 
Studiefrämjandet Halland     
 
JUF 
 
Varbergs Sparbank 
 
Region Halland 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
= Finns representerad på fler platser i listan. 



 

HALLANDS 4H  - KRETSORDFÖRANDE 
 
Fjäre 4H-krets  Ordförande   Carl Holmén* 
Varbergs 4H-krets Ordförande   Emilia Andersson*  
Falkenbergs 4H  Ordförande   Julia Andersson* 
Hök:s 4H-krets  Ordförande  Elvira Lund 
 
 
 
 

Fjäre 4H-krets 
 
Allarängen Ombud Emil Fällgren 
  Olivia Bengtsson 
   
  
Idala  Ombud   Johanna Antonsson 
     Josefine Karlsson 
 
Kungsbacka  Ombud   Emma Ruderfelt 
     Carl Holmén* 
 
Stättareds 4H  Ombud   Kristina Karlsson 
 Camilla Dahlin 
  Tobias Nilsson 

  Britt Ragnarsson 
     Linda Johansson* 
     Lina Vahlersvik 
     Henric Nilsson* 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

= Finns representerad på fler platser i listan. 



 

Varberg 4H-krets 
 

 
Grimeton  Ombud   Malin Götesson 
     Anette Nilsson 
 
Himle  Ombud   Edvin Nilsson* 
     Isabella Sjöö  
  
 
Hunnestad   Ombud   Paulina Nilsson* 
     Olivia Nilsson 
 
Rolfstorp Ombud   Erik Wallner  
    Mattias Johansson 
 
Sibbarp  Ombud   Klara Ragnarsson         
   Axel Ingemarsson 
 
Stamnared                       Ombud   Emilia Andersson* 
     Caroline Aronsson* 
 
Träslöv  Ombud               Daniel Sjöberg 
    Hugo Ackring 
 
Tvååker  Ombud   Josef Forkman 
     Jensine Alstersjö 
 
Valinge  Ombud     Samuel Ruff 
    Oliver Brink* 
 
Varberg Ombud     Emilia Andersson* 
    Lizette Johansson 
    Stina Lagerstedt 
 
Veddige  Ombud            Tobias Karlsson 
  Linda Johansson* 
 
Åskloster                                         Ombud    Olivia Cregård 
     Tyra Sjöberg 
 
Ästad  Ombud   Linnéa Otterdahl 
     Johanna Gustafsson 
     Malin Runevad 
     Henric Nilsson* 
 
 
 
 
 
 
  

= Finns representerad på fler platser i listan. 



 

Halmstad/Hylte 4H 

 
Slättåkra     Ombud Daniel Abrahamsson 
     Elin Qvarford 
 
Snöstorp Ombud Jenny Jönsson* 
  Anders Claesson*  
   
    
 
Falkenbergs 4H 
 

Falkenberg  Ombud   Ida Linquist* 
     Ronja Palmblad* 
 
Källsjö  Ombud   Julia Andersson* 
     Karin Andersson* 
 
 
   
Hök 4H -krets 
  
Laholm Ombud Jenny Jönsson* 
  Louise Ansebor* 
 
Ysby  Ombud   Daniel Åkesson 
     Karin Åkesson 
      
Ålstorp  Ombud   Louise Johansson 
     Irma Lund  
       
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

= Finns representerad på fler platser i listan. 

  



 

 

Proposition om stadgeändring i första läsning – Upplösning av 4H-klubb 

 

I nuvarande stadgar för 4H-klubb § 18 Upplösning ges länsförbundsstyrelsen under särskilt stadgande rätt 

att upplösa en 4H-klubb som inte redovisat minst 5 medlemmar under en period av tre år samt besluta om 

klubbens tillgångar. Vi finner att det är en tolkningsfråga vad som räknas som att redovisa minst 5 

medlemmar. Detta kan tolkas som att det räcker med att det finns minst 5 betalande medlemmar i klubben 

och då kan länsförbundet inte besluta om nedläggning trots att klubben inte uppfyller krav för godkänd 

klubb genom att ex. inte hålla årsmöte. 

 

Mot denna bakgrund yrkar vi: 

 

att § 18 Upplösning i Stadgar för 4H-klubb förtydligas enligt följande: Särskilt stadgande: Om 

klubben ej redovisar minst 5 medlemmar under en period av 3 år eller genomför sina 

åtaganden gentemot Riksförbundet Sveriges 4H enligt § 3 Uppgift eller § 13 Årsmöte, har 

länsförbundsstyrelsen eller om sådan inte finns, riksförbundsstyrelsen för Riksförbundet 

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

att detta förslag skickas vidare som motion till riksförbundsstämman för Sveriges 4H.  

 

 

Länsförbundsstyrelsen Hallands 4H 

  



 

 

Proposition angående stadgeändring i första läsning – Syfte 

År 2018 fyller Sveriges 4H 100 år tillsammans med våra systerförbund JUF och FSU. De senaste årens 

riksförbundsstämmor har handlat mycket om stadgeändringar, många i syfte att modernisera 4H. Precis 

som ett samhälle förändras under 100 år förändras även en organisation och vi tycker därför att det är dags 

att modernisera syftesparagrafen i våra stadgar. 4H har stått stadigt i 100 år och vi ska nu fortsätta att sikta 

framåt mot de nästkommande 100 åren. Vi har de senaste åren jobbat flitigt med att uppdatera vår vision 

och har där fått till bra texter som beskriver vår verksamhet och vårt syfte, vi önskar att dessa ska ligga till 

grund även i våra stadgar.  

Nedan finner nuvarande läsning av § 2 Syfte i stadgar för riksförbundet Sveriges 4H 

Riksförbundet Sveriges 4H, som är en partipolitiskt och religiöst obunden ungdomsorganisation har som 

- allmänt syfte 

 att genom demokratiska organisations- och arbetsformer i verksamheten ge medinflytandeoch 

ansvar, 

 att vidga och fördjupa den enskildes personlighetsutveckling, 

 att verka för ökad medmänsklig förståelse och kontakt mellan generationerna, 

 att verka för internationellt samarbete och förståelse för olika folks kultur och skapakontakt med 

likartade organisationer i andra länder, samt 

 att ordna aktiv fritidsverksamhet och stimulera intresset för kulturella aktiviteter, 

 

- speciellt syfte 

 att sprida kunskap om och förståelse för landsbygden och dess näringar, 

 att utveckla aktiviteter kring jordbruk, skogsbruk samt hem och hushåll, samt 

 att utveckla aktiviteter kring natur- och miljövård och därigenom skapa förståelseför samspelet i 

naturen. 

Symbol 

Riksförbundets symbol är en fyrklöver, som på varje blad har ett H för orden Huvud,Hjärta, Hand och Hälsa, 

symboliserande kunskap, medkänsla, färdighet och ett suntlevnadssätt. 

Logotyp 

Riksförbundet Sveriges 4H:s logotyp är versalerna 4H krönt av ett fyrklöver med ett H ivarje blad. 

 

Vi yrkar  

att   § 2 Syfte i Stadgar för Riksförbundet Sveriges 4H uppdateras enligt följande (Symbol och 

logotype oförändrade): 

- allmänt syfte 

 att genom föreningsdemokrati ge barn och unga ansvar och möjlighet att påverka sin fritid, 

 att verka för ökad förståelse och kunskap för hållbar samhällsutveckling,  

 att verka för internationellt samarbete och respekt för olika kulturer, skapa kontakt med 
likartade organisationer i andra länder, samt 

 att genom aktiv fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter stimulera barn och unga till sunt 
levnadssätt.  



 

 

- speciellt syfte 

 att med huvudets H främja intresset för lärande och kunskap om vår omvärld samt naturen och 
dess resurser, 

 att med hjärtats H ge barn och unga möjlighet att utveckla medkänsla och respekt för såväl 
andra människor som djur och natur,  

 att med handens H främja lärande genom praktiska upplevelser och träning,  

 att med hälsans H visa ett sunt levnadssätt med mat, idrott, lek och vistelse i skog och mark i 
ett socialt umgänge.  

 Att i pedagogisk verksamhet använda mottot Lära genom att göra som modell för 
kunskapsinhämtning.  

Symbol 

Riksförbundets symbol är en fyrklöver, som på varje blad har ett H för orden Huvud,Hjärta, Hand 

och Hälsa, symboliserande kunskap, medkänsla, färdighet och ett suntlevnadssätt. 

Logotyp 

Riksförbundet Sveriges 4H:s logotyp är versalerna 4H krönt av ett fyrklöver med ett H i varje blad. 

 

 

att  denna proposition skickas vidare som motion till riksförbundsstämman för Sveriges 4H.  

 

 

Länsförbundsstyrelsen Hallands 4H 

  



 

 

Proposition om Ansökan om Riksläger och stämma år 2021 

Hallands länsförbund av 4H ansöker härmed om att få arrangera Riksläger och stämma år 

2021. 

Det är tradition inom 4H att vissa län arrangerar riksläger vart tionde år. Hallands 4H hade 

senast riksläger år 2011, innan dess år 2001 och så vidare. Med det sagt vill vi gärna att 

denna tradition lever vidare, därmed denna ansökan om att arrangera riksläger år 2021. 

I Hallands län finns det mycket kunskap och erfarenhet bland de äldre när det kommer till 

att anordna läger. Bland de yngre finns det väldigt mycket engagemang och vi hoppas att 

de, när det blir dags att anordna detta läger, har vuxit i sitt engagemang och 

ansvarstagande. Därmed kan även de dela med sig av sina kunskaper, erfarenheter och 

inspirationer och således bidra till nya färska idéer om hur vi kan genomföra detta läger. 

Vi är väldigt taggade och hoppas att riksstämman är villiga att tillge oss äran att anordna 

Riksläger och stämma år 2021. 

Nordiskt 4H-läger hålls vartannat år och arrangeras i Finland, Norge, Danmark eller Sverige. 

På dessa läger får man möjlighet att träffa 4H:are ifrån hela Norden. År 2021 är det 

Sveriges tur att anordna ett Nordiskt 4H-läger. Nordiskt 4H-läger har tidigare arrangerats i 

samband med Riksläger och stämma (senast 2005, sedan avstått). Vi i Hallands 4H är 

öppna för möjligheten att genomföra ett sådant läger förutsatt att det finns intresse för 

detta från resterande län. För att vi skulle kunna känna oss trygga i att besluta om detta 

skulle vi i så fall behöva garantier i form av stöd från andra län när det kommer till 

funktionärer och diverse annan administrativ hjälp. Vi föreslår därmed i så fall att 

bordlägga ett sådant beslut till vår planeringskonferens tills vi fått tid att inhämta sådana 

garantier. 

 

Länsförbundsstyrelsen för Hallands 4H yrkar 

att denna ansökan vidaresänds till riksförbundsstämman för Sveriges 4H 

 

 

Länsförbundsstyrelsen Hallands 4H 

  



 

Motion 
 
Bakgrund: Vi medlemmar i Hallands 4H har en förmåga att tycka styrelsearbete är roligt, 
ofta lite för roligt för vårt eget bästa. Såpass roligt att vi, på individnivå, har en förmåga att 
sätta oss på många stolar samtidigt. Styrelsearbete ska vara roligt, och det är roligt, men att en 
och samma person sitter på för många stolar samtidigt leder till en rad negativa konsekvenser 
som vi tycker är värt att nämna. 
Konsekvensen av att vara verksam i många olika styrelser/kommittéer samtidigt är: 
 
1. Det blir ineffektivt! 
- Antal personer som sitter i varje styrelse / kommittéer är baserat på det arbete 
styrelsen / kommitteen är planerad att genomföra. Då samma person sitter på flera 
stolar samtidigt hinner inte personen lägga ner tillräckligt mycket tid och energi på 
varje position som denne position kräver vilket gör det ineffektivt. 
 
2. Den personliga stressen! 
- Att sitta på många olika stolar samtidigt leder till en stressig vardag där risken är 
stor att gå in i den traditionella 4H-väggen, vilket i sin tur leder till att 4Hengagemanget, 
som man egentligen älskar, minskar vilket gör att det tillslut blir 
tråkigt. 
 
3. Objektivitet-problematiken! 
- När en person sitter på flera olika stolar samtidigt uppkommer stundtals svårigheter 
att hålla sig objektiv, och det är i vissa frågor svårt att veta hur man ska agera, tycka 
och tänka. 
 
4. Demokratiskt problem! 
-4H som organisation bottnar i vikten av demokrati och styrelseengagemang. På 4H:s 
hemsida står det att organisationens vision i praktiken bland annat innebär att 4H:s 
trygga föreningsdemokrati ger goda förutsättningar för att utvecklas och engagera sig 
djupare. Vi menar att detta kan skadas av att samma person sitter på för många stolar 
samtidigt då det leder till att vi inte blir tillräckligt duktiga på att låta nya människor 
komma in i våra styrelser och kommittéer vilket ger oss en organisation som är 
extremt beroende av ett fåtal personer. Det hotar organisationens demokratiska 
värderingar då det endast är en liten del av medlemmarna som bestämmer, även om 
alla har möjlighet att påverka. 
 
 
Yrkande: Med detta som bakgrund, och våra historiska kunskaper om vår egen oförmåga att 
inse hur många stolar vi, på ett hållbart sätt, klarar av att sitta på yrkar vi på att stämman ska 
bestämma ett visst antal stolar som är lämpliga att sitta på, gällande både kommittéer och 
styrelser. Vi är vaksamma på problematiken att hitta medlemmar som har möjlighet att fylla 
upp de stolar som stundtals är tomma, men vi anser att det, för organisations hållbara 
utveckling, finns ett behov av att ta hand om och vara rädda om oss själva, varandra och vår 
organisation. 
 
 
Vi föreslår därför att: 
1. Samma person inte får sitta med i kretsstyrelse och länsförbundsstyrelsen samtidigt. 
2. Att samma person max får sitta på två stolar samtidigt, och vi anser att detta borde 
gälla på alla tre nivåer, klubb, krets och län, samt gällande alla kommittéer på dessa 
nivåer. 
 
// Emma Ruderfelt 
Paulina Nilsson 

Viktoria Sjögren 
  



 

 
Länsförbundsstyrelsens svar:   
 
Vi förstår och kan precis som motionärerna se detta problem i vår organisation. Vi ser dock flera problem 
med de åtgärder som föreslås. Vi anser att ett beslut enligt detta yrkande skulle innebära ett ingrepp i den 
demokratiska organisation som 4H är. Genom att begränsa eller hindra medlemmar från att engagera sig i 
flera organisationsled eller flera verksamhetsgrupper/kommittéer så begränsar vi även föreningsfriheten 
och mötesfrihet som är grundlagar och som våra stadgar måste anpassas till. Vi vill ha ett hållbart 
engagemang inom 4H men tror inte att detta är rätt väg eller ens en möjlig väg att gå för att nå dit. Vi tror 
att vi behöver bli bättre på att utbilda vår organisation inom hållbart engagemang och ser gärna att det blir 
ett fokusområde för Hallands 4H framöver. Länsförbundsstyrelsen yrkar därmed avslag på motionen i sin 
helhet.    
  
 

 
Länsförbundsstyrelsen Hallands 4H 









UTFALL 2017 BUDGET 2018 REV BUD 2018
Bidrag Bidrag
Regionsbidrag 166 195,00 kr      166 000,00 kr      Regionsbidrag 160 000,00 kr    
Statsbidrag 71 273,00 kr        120 000,00 kr      Statsbidrag 111 600,00 kr    
Statsbidrag t klubbar 20 500,00 kr-        27 000,00 kr-        Statsbidrag t klubbar 23 000,00 kr-      
Ledarutbildning - netto 31 363,78 kr        80 000,00 kr        Ledarutbildning - netto 40 000,00 kr      
Övriga bidrag 524 685,00 kr      450 000,00 kr      Övriga bidrag 550 000,00 kr    
S:a bidrag 773 016,78 kr      789 000,00 kr      S:a bidrag 838 600,00 kr    
Verksamhet Verksamhet
4H-företagresa 830,00 kr-             7 000,00 kr-          4H-företagresa 5 000,00 kr-        
4H-dagar 4 408,50 kr-          15 000,00 kr-        4H-dagar 15 000,00 kr-      
Lantlivsläger 116 340,26 kr      80 000,00 kr        Lantlivsläger 100 000,00 kr    
Matskolor 51 850,18 kr        30 000,00 kr        Matskolor 40 000,00 kr      
Länsarrangemang 219 739,83 kr      100 000,00 kr      Länsarrangemang 50 000,00 kr      
Länsförbundsstämma 15 985,00 kr-        12 000,00 kr-        Länsförbundsstämma 15 000,00 kr-      
Medlemstidning, netto -  kr                   20 000,00 kr-        Medlemstidning, netto 20 000,00 kr-      
Styrelse, verk. gr. 30 039,97 kr-        22 000,00 kr-        Styrelse, verk. gr. 22 000,00 kr-      
Länslotteri 24 247,80 kr        23 000,00 kr        Länslotteri 25 000,00 kr      
Internationellt -  kr                   Internationellt
Esmared -  kr                   Esmared
Årets Förening -  kr                   Årets Förening
S:a Verksamhet 360 914,60 kr      157 000,00 kr      S:a Verksamhet 138 000,00 kr    

Övrigt Övrigt
Marknadsföring 2 687,00 kr-          5 000,00 kr-          Marknadsföring 5 000,00 kr-        
Klubbavgifter 38 500,00 kr        40 000,00 kr        Klubbavgifter 40 000,00 kr      
Medlemsavgifter 55 665,00 kr        44 000,00 kr        Medlemsavgifter 55 000,00 kr      
4H-gårdsavgifter 24 000,00 kr        24 000,00 kr        4H-gårdsavgifter 24 000,00 kr      
4H partners 3 900,00 kr          10 000,00 kr        4H partners 10 000,00 kr      
S:a övrigt 119 378,00 kr      113 000,00 kr      S:a övrigt 124 000,00 kr    

Personal Personal
Löner, soc avg, försä 704 598,89 kr-      879 000,00 kr-      Löner, soc avg, försä 840 124,00 kr-    
Resor 18 543,90 kr-        16 000,00 kr-        Resor 20 000,00 kr-      
Löneadministration 10 186,00 kr-        14 000,00 kr-        Löneadministration 11 400,00 kr-      
Bidrag kretsar 133 045,42 kr-      127 400,00 kr-      Bidrag kretsar 92 476,00 kr-      
Personal kretsar 11 336,41 kr-        Personal kretsar
Friskvård 4 869,32 kr-          5 000,00 kr-          Friskvård 5 000,00 kr-        
Uthyrning personal 21 600,00 kr        15 000,00 kr        Uthyrning personal 25 000,00 kr      
Kompetensutveckling 1 650,00 kr-          6 000,00 kr-          Kompetensutveckling 6 000,00 kr-        
Övrigt 16 474,65 kr-        15 000,00 kr-        Övrigt 15 000,00 kr-      
S:a personal 879 104,59 kr-      1 047 400,00 kr-   S:a personal 965 000,00 kr-    

Expedition Expedition
Porto 6 418,25 kr-          7 000,00 kr-          Porto 7 000,00 kr-        
Telefon/Internet 9 377,24 kr-          11 000,00 kr-        Telefon/Internet 9 500,00 kr-        
Försäkring 1 141,00 kr-          1 100,00 kr-          Försäkring 1 200,00 kr-        
Kontorsmaterial 3 539,00 kr-          5 000,00 kr-          Kontorsmaterial 4 000,00 kr-        
Kopiering 7 257,75 kr          3 000,00 kr          Kopiering 5 000,00 kr        
Toners 11 495,00 kr-        13 000,00 kr-        Toners 12 000,00 kr-      
Kontorsmaskiner 99,00 kr-               10 000,00 kr-        Kontorsmaskiner 10 000,00 kr-      
Hyra 63 917,00 kr-        66 000,00 kr-        Hyra 65 000,00 kr-      
Receptionist 22 447,00 kr-        24 000,00 kr-        Receptionist 23 000,00 kr-      
Övrigt 6 425,90 kr-          6 000,00 kr-          Övrigt 7 000,00 kr-        
S:a Expedition 117 601,64 kr-      140 100,00 kr-      S:a Expedition 133 700,00 kr-    
Räntor 2 160,52 kr          1 500,00 kr          Räntor 2 100,00 kr        
Dispositioner 216 000,00 kr-      Dispositioner
SUMMA 42 763,67 kr        127 000,00 kr-      SUMMA 4 000,00 kr        



 

Valberedningens förslag 2018  
 

Länsförbundsstyrelsen 
Ordförande  

Filip Carlsson    nyval 1 år 

Ordinarie 

Hampus Brink    omval 2 år  

Jenny Jönsson    1 år kvar  

Isabella Andersson    1 år kvar  

Louise Ansebor    omval 2 år   

Elvira Lund     Nyval 2 år  

Suppleanter 

Alma Bengtsson    Nyval 1 år  

 

Utbildningsgruppen 
Sammankallande: 

 

KÄF- gruppen 
Sammankallande: Filip Carlsson   Omval 1 år 

Bernard Christensen   Omval 1 år 

Neda Mirtorabi     Omval 1 år 

 

Tävlingsgruppen  

Sammankallande: Linda Johannson   Omval 1 år  

Kim Weiland    Omval 1 år 

 

Lucia Varberg  
Sammankallande: Paulina Nilsson   Omval 1 år 

Louise Runevad     Omval 1 år 

Louise Ansebor     Omval 1 år 

Matilda Karlsson     Omval 1 år? 

Stina Lagerstedt       Nyval 2 år  

Emma Lindmark    Nyval 2 år  

 

Ekonomigruppen 
Sammankallande: Verksamhetsledare 

Anders Claesson  

Britt Ragnarsson  

Vakant? 

Internationellagruppen 
Vilande 

 

Informationsgruppen  
Vilande 

 

4H-företagsgruppen   
Vilande 

 

Revisorer 
Ordinarie: Per-Erik Ejnarsson  Snöstorp  

Suppleant: Erik Karlsson  Snöstorp      

 

Ordinarie: Anette Wernersson  Hanhals   

Suppleant:Johan Heurén Haverdal 

 

 

 



 

 

Hallands 4H 
 

Hallands 4H 
0725 – 12 15 02 
www.4H.se/Halland 
Av ungdomar, för ungdomar. 

 

 

Häng med Hallands 4H på  

RIKSLÄGER, 14-21 juli i Tranås, Jönköping! 
För dig född 2004 eller tidigare 
Nu är det igång igen – Rikslägret!  
Hallands länstrupp vill resa med alla er sköna hallänningar och skapa 
fantastiska minnen med vänner, lek och tävlingar, bad och festliga bus! 
Förstagångsåkare som lägerrävar, låt oss uppleva sommaren och årets bästa 
vecka tillsammans! 
 

 

Anmäl er på www.4h.se/rix18  
Har ni några funderingar, stora som små?  
Hör av er till årets Länstruppsledare:  

Matilda Tel: 070 – 29 84 261 
Edvin Tel: 073 – 66 66 297 

 

 

2 juni möts vi på grusparkeringen vid Ankaret/Kärleksparken i 
Varberg kl. 11.00, vi grillar, leker för att lära känna varandra 
och avslöjar årets länstema!  
17 juni pratar vi mer om sommarens riksläger, skriver talang, 
demo och övar på ramsor. Vi återkommer med plats. 
7-8 juli på Ästad 4H-gård kommer vi planera, fortsätta 
förbereda talang och demo, mysa med lägerminnen och tagga 
upp oss inför RIX18!                 

 
Mer info och anmälan till träffarna  

kommer finnas på  
4H.se/Halland 

  

1650 kr  
vid anmälan senast 1 juni! 

Anmälan efter 1 juni: 1900 kr 

Länsavgift 200kr för lägertröja och 
nattamat tillkommer. 

Priset för bussen återkommer vi med.  
Vi samåker med andra län och jobbar på 

att det ska bli så billigt som möjligt. 
 

Förberedelseträffar  

Lör 2 juni  

Sön 17 juni 

Lör-Sön 7-8 juli 

 

 

 



 

  

Verksamhetsberättelse 

2017 

Hallands Länsförbund av 4H   
Org. nr. 849600-2638 
Box 254, 311 23 Falkenberg  
   
0725 12 15 02   
halland@4h.se 
    
www.4h.se/halland 
www.facebook.com/hallands4h 
Instagram: 4hihalland 
 



 Hallands 4H 
 

 
 

Ordförandes förord 
Dags att blicka tillbaka på 2017 års verksamhet inom Hallands 4H. Vi är ett länsförbund som är vana vid många bollar 
i luften och har alltid mycket verksamhet på gång när man ser till länsförbund, kretsar och klubbar. Att varje år få 
sammanställa en verksamhetsberättelse är ett bra sätt att påminna oss om vilken bra verksamhet vi bedriver för barn 
och unga i Halland, året om. Men en ideell förening är ingenting utan sina medlemmar och ideellt engagerade. Därför 
vill jag rikta ett tack till alla er som tagit del av vår verksamhet som medlemmar, ställt upp som ledare på en kurs, 
varit parkeringsvakt under ett arrangemang eller ställt upp för att skjutsa medlemmar till en träff. All hjälp är viktig! I 
Hallands 4H har vi som ett extra stöd för verksamheten flertalet anställda och jag vill även rikta ett särskilt tack till er 
som ställer upp för oss! Så låt oss ta en blick tillbaka på 2017 års verksamhet för att sätta punkt och sedan blicka 
framåt mot 2018 då Sveriges 4H tillsammans med Jordbrukarungdomens förbund (JUF) och Förbundet skog och 
ungdom (FSU) firar 100 år. 
 
Ordförande Hallands Länsförbund av Sveriges 4H 
Lisa Aldenklint 
 
 
 

4H:s Vision 
4H står för Huvud - Kunskap, Hjärta - Medkänsla, Hand - Färdighet och Hälsa - Sunt levnadssätt. Vi arbetar efter 
mottona ”Lära genom att göra” och ”Av ungdomar, för ungdomar”. 
 
4H:s vision är att alla barn och ungdomar ska utvecklas till engagerade, välmående och ansvarstagande människor 
med respekt för omvärlden. 
 
En engagerad person vågar ifrågasätta och ta ställning, detta genom fostran i föreningsdemokrati i enlighet med vårt 
första H (Huvud – kunskap). Personen kan gå från idé till handling (Hand – färdighet) och är engagerad i sin och sina 
kompisars fritid. Verksamheten är gjord av och för, barn och ungdomar.  
 
Med ansvarstagande menar vi en person som står för sina handlingar och tidigt får möjlighet att ingå i en styrelse. I 
gruppen respekteras varje individ oavsett kön, social eller kulturell bakgrund. Detta enligt hjärtats H (Hjärta – 
respekt, medkänsla, empati). Med välmående menar vi en person som värnar om sin och andras hälsa i alla aspekter 
enligt hälsans H (Hälsa – sunt levnadssätt).  
 
Visionen ska uppnås genom de fyra H:na. Länsförbundets uppgift är att inom sitt verksamhetsområde leda 
verksamheten enligt riksförbundets stadgar och arbetsprogram, samt att stimulera verksamheten i kretsar och 
klubbar och utgöra ett samarbetsorgan för dessa. 
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Statistik 
   2017  2016   
Medlemmar   972 (859 6-25 år) 1009 (891 6-25 år)  
Klubbar    28 (25 godkända för statsb.) 33 (29 godkända för statsbidrag) 
Avdelningar   49 (48 godkända för statsb.) 42 (42 godkända för statsbidrag) 
Godkända 4H-företag   31  39 
Antal aktiviteter i klubbarna  870*  780**  
*Ysby, Ålstorp och Ästads 4H-klubbar har inte rapporterat in sina aktiviteter.  
**Ysby och Åsklosters 4H-klubbar har inte rapporterat in sina aktiviteter.  
 
Rapporterat till Region Halland 
Antal kurser    30  34   
Deltagardagar   876  1108   
 
Rapporterat till Studiefrämjandet 
Studiecirklar   3  3   
Kulturarrangemang   202  163   
Annan Folkbildning   21  24   
Totalt antal studietimmar   2693  2466   
Totalt antal deltagare   7761 (59% kvinnor) 10 818 (53% kvinnor)  

Lotterier 
Medlemmarna i Hallands 4H har till förmån för 4H:s verksamhet under året sålt julkalendrar á 50 kr och Sverigelotter 
á 50 kr. 
   2017  2016 
Julkalendrar   1586  1583 
Sverigelotter   200  200 
 

Annonsörer, sponsorer, bidragsgivare och 4H-partners 
Styrelsen vill gärna tacka våra annonsörer, sponsorer och bidragsgivare. 

Region Halland Stift. Konung Gustaf V:s 90-årsfond 

Studiefrämjandet Kommunerna i Halland 

LRF Halland  Folke Bernadottes Minnesfond 

Radiohjälpen  Stift. Kronprinsessan Margaretas Minnesfond  

Åhlén-stiftelsen 

Tack också till våra 4H-partners: 
Hunnestad Affär Hunnestad Bygg AB Hushållningssällskapet Halland 
PC Data  RT Byggtjänst AB Lampfabriken Hunnestad AB  
Vicmand AB (ICA Kvantum och ICA Hajen i Varberg) 
 

  



 Hallands 4H 
 

4H-Klubbar 
Från och med 2016 har vi i och med en stadgeändring kunnat skapa avdelningar i våra klubbar. 
 
Klubbar  Avdelningar  
Fjäre     
Allarängen   
Idala 
Lerbäck* 
Kungsbacka   

Jordgubbarna   
Kockarna   
Mästerkockarna  

Stättared  Baggheera 
Bondkatterna   

  Djurens hjältar 
  Djurkul  
  Djurskola 
  Djurskötarna  
  Fårskallarna  
  Getterna  
  Gotlandsrussen 
  Gutarna  
  Göingegetterna 
  Hästälskarna  
  Höngetterna  
  Jämtgetterna  
  Kaninerna 
  Kaninhopparna 
  Katterna  
  Kycklingarna  
  Linderödssvinen 
  Medryttarna 
  Mössen  
  Nordsvensk häst 
  Stättaredsbarnen 
  Tomtenissarna      
  Värmlandsfåren 
  Äventyrarna 
  
 
Varberg     
Grimeton  
Gödestad  
Himle 
Hunnestad 
Rolfstorp 
Sibbarp 
Stamnared  
 
 
 
 
 
 
 

Klubbar  Avdelningar  
Varberg forts.    
Träslöv  
Tvååker  
Valinge 
Varberg  4H-företagsavd. 
  Ark-avdelningen 
  Bananpannkakan 
  Lucia 
  Lägerklubben 
  Moroten 
  Turboglassen 

Varbergs 4H-klubbsavd. 
Veddige 
Åskloster 
Ästad  Byasjön 
  Fiskarna* 
  Jägarna 
  Kanoterna 
  Myggorna 
  Älgarna & Vargarna 
 
Falkenberg    
Asige 
Falkenberg  Kebabrullarna  
  Köttbullarna 
  Falkenberg bas 
  Långås 
Källsjö 
Okome* 
 
Halmstad/Hylte   
Slättåkra (f.d. Oskarström) 
Snöstorp* 
 
Hök    
Laholm   4H-kockarna,  

Minikockarna 
Ysby* 
Ålstorp 
 
 
 
*Klubb/Avdelning ej godkänd för statsbidrag



 

Länsförbundsstyrelsen 
Ordförande  Lisa Aldenklint, Ysby 4H 
Vice ordförande Jenny Jönsson, Hunnestad 4H 
Ekonomiansvarig Carl Holmén, Allarängen 4H 
Sekreterare  Verksamhetsledare, adjungerad i styrelsen 
Personalansvarig se ordförande 
Ledamot  Louise Ansebor, Valinge 4H 
Ledamot  Hampus Brink, Valinge 4H 
Suppleant  Camilla Sandström, Träslöv 4H 
Suppleant  Isabella Andersson, Källsjö 4H  
Suppleant  Filip Carlsson, Sibbarp 4H (valdes in 2017-08-15) 

Personal 
Verksamhetsledare Elisabet Johansson, Frida Samuelsson tillförordnad verksamhetsledare 

september-november  
Administratör  Jesper Jönsson 
Ungdomsinstruktörer Elisabeth Otterdahl, Varbergs krets 
  Andreas Andersson, Varbergs krets samt Hallands län  
  Frida Samuelsson, Halmstad/Hylte, Falkenberg och Fjäre kretsar samt  

Hallands län 
Vaktmästare  Madeleine Ödman 

Representationer 
Hallands länsförbund av 4H har under året varit representerade enligt följande: 
 
Hela Sverige ska leva, Halland Elisabeth Otterdahl, Kretsinstruktör 
Studiefrämjandet Hallands Årsmöte Anders Claesson, Gödestad 4H 
Sveriges 4H:s Riksförbundsstämma: 
Förtroenderådet  Louise Ansebor, Valinge 4H  
Ombud   Hampus Brink, Valinge 4H 
   Jenny Jönsson, Hunnestad 4H 
   Linnea Otterdahl, Valinge 4H 

Fond till Ulf Alvarssons minne 
Förvaltarna för fonden har varit: 
Sven-Olof Andersson Stamnareds 4H 
Torbjörn Eriksson Stamnareds 4H 
Britt Ragnarsson Stättareds 4H, (kassaförvaltare) 

 
/Britt Ragnarsson 
  



  

Överenskommelse med Region Halland 
Enligt den överenskommelse som finns mellan Hallands Länsförbund  
av 4H och Region Halland ska 4H arbeta för att: 

- Stärka och utveckla demokratin 
- Främja jämställdhet mellan könen 
- Underlätta internationell förståelse och gemenskap och motverka främlingskap, rasism och 

diskriminering 
- Ge utrymme för olika livsstilar och se möjligheter i mångfalden 
- Motarbeta bruket av tobak, alkohol, droger och doping samt stimulera till hälsosammare 

levnadsvanor och förmedla kunskap om djur och natur 
- Förstärka och utveckla det ideella ledarskapet med tonvikt på utbildning av ungdomsledare 
- Stimulera och utveckla barns och ungdomars kreativitet och initiativförmåga 
- Skapa mötesplatser som är tillgängliga för alla och som inbjuder till att skapa, uttrycka, 

uppleva. Där främjas också kunskapen om olika kuturformer och deras positiva effekter på 
samhällslivet 

- Stimulera till samarbete och utbyte mellan organisationer, även över regionala, nationella 
och kulturella gränser 

 
Många av dessa punkter har vi genomgående i all vår verksamhet, men vissa specifika aktiviteter kan 
nämnas under vårt verksamhetsår 2017.  

- Ledarutbildningar för våra ideella ledare så att de kunnat utvecklas i sitt ledarskap. 
- Lantlivsläger hölls i sammanlagt 9 veckor på Ästads och Stättareds 4H-gårdar, där fick barn i 

åldrarna 10-14 år lära sig mer om bl.a. djur och natur, de fick även prova på olika former av 
kulturellt skapande. Det anordnades även 1 friluftsläger på Ästad 4H-gård under sommaren. 

- Matskolor hölls runt om i Halland i sammanlagt 9 veckor, där barn i åldrarna 8-12 år fick lära 
sig laga bra och hälsosam mat från grunden. 

Representanter för Hallands 4H har deltagit på olika internationella arrangemang, bland annat 
ledarkurs i Uganda. 

  



  

Länsförbundets aktiviteter 
 

Länsförbundsstyrelsen 
Under året har styrelsen haft 7 arbetsutskottsmöten, 11 styrelsemöten samt en styrelsehelg. 
 

Stämman 
Länsförbundsstämman hölls den 6 maj på Hotell Gästis i Varberg. Ca 

30 personer deltog, 11 av våra klubbar var representerade. 

Förhandlingarna leddes av Per-Ola Eriksson, Stamnared, vid hans sida 

fanns Anders Claesson, Gödestad 4H, som vice ordförande. Under 

stämman valdes styrelsen, verksamhetsgrupper samt övriga 

representanter för Hallands 4Hför verksamhetsåret 2017-2018.   

Till Årets Halländska 4H:are utsågs Jenny Jönsson, Hunnestad 4H och 
Viktoria Sjögren, Stättared 4H, med motiveringen:  
 
”Under året som gått har Jenny engagerat sig i stort som smått i 
Hallands 4H. Som vice ordförande har Jenny tagit stort ansvar i 
styrelsen. För Jenny är lägerverksamheten en hjärtefråga och något 
som hon lagt ner mycket engagemang på, från nya idéer till 
sommarens lantlivsläger till att vara en av tre länstruppsledare för 
årets trupp till Rikslägret. Jenny är en 4H-ledare som många av våra 
unga medlemmar ser upp till och Jenny är en förebild som vi är stolta 
över att ha i vår förening och som är väl värd utmärkelsen Årets 
Halländska 4H:are.” 
 
”Viktoria har under 2016 varit engagerad på flera håll i Hallands 4H.  
Viktoria har varit ordförande i Fjäre 4H-krets och varit en av tre 
länstruppsledare för årets trupp till Rikslägret. Ugandautbytet som 
Viktoria var med och initierade och som ligger henne varmt om hjärtat har också tagit mycket tid och 
engagemang. Viktoria är en 4H-ledare som sprider glädje omkring sig och som med positiv inställning 
tar på sig stora som små uppdrag och som inte väjer för en utmaning. Vi är otroligt glada för att få ha 
Viktoria i vår förening och hon är väl värd utmärkelsen Årets Halländska 4H:are” 
 
Årets Halländska 4H-klubb 2016 blev Valinge 4H med motiveringen;   
”En stabil klubb med många och bra aktiviteter inom friluftsliv, idrott och hantverk. Dessutom god 
representation på krets-, läns- och riksnivå. Så för andra året i rad. Grattis Valinge 4H!“, de tilldelades 
2000 kronor.    
 
Stamnareds 4H tilldelades 1000 kr för att vara ”En klubb som alltid står med fötterna på… brädan”, 
motiveringen löd: ”En bärkraftig, stabil, gedigen, självgående klubb. Grattis Stamnareds 4H-klubb!”.  
 
Rolfstorps 4H tilldelades 500 kr för att vara en klubb ”I en klass för sig där allting går framåt“, 
motiveringen löd: ”Klubben som bjöd in alla fjärdeklassare i närområdet till ett Wild 4H-kids-
arrangemang. Ett nytänkande inom medlemsvärvning som juryn gillar. Grattis Rolfstorps 4H-klubb!”.
  
 
  



  

Planeringskonferens 
På lördagen lämnade ett härligt gäng 4H:are Halland för att åka på planeringskonferens vid Brösarps 
backar nära Österlen i Skåne. Vid ankomsten delades deltagare in i olika lag som skulle ordna de olika 
måltiderna under helgen. 
  
Under planeringskonferensen gick vi igenom arbetsprogrammet och budgeten för 2018. Deltagarna 
fick i uppgift att komma med förslag om hur Styrelsen skulle prioritera för att komma rätt med 
budgeten för 2018. Detta gav även möjlighet för länsförbundsstyrelsen att få kännedom om vilka 
aktiviteter som ska prioriteras och arrangeras. Bland annat diskuterades resmål för den kommande 
”F2an” och vad som skulle kunna göras på platsen. Island kom på förslag vilket även kommer bli det 
slutliga resmålet.  
  
På kvällen serverade deltagarna kycklingsallad innan vi kollade på inspelade rikslägertalanger, åt 
chips och spelade spel. 
  
På söndagsmorgon gav sig vissa ut i ottan för att fotografera soluppgången över Brösarps backar. När 
de kom tillbaka var frukosten serverad och vi packade ihop och städade vandrarhemmet som vi bott 
på. Vi gjorde i ordning mellanmål och packade in oss i bilarna för att ta oss vidare ut i det fantastiska 
landskapet. Första stoppet blev på en plats där Bröderna lejonhjärta spelades in och deltagarna 
ställde glatt upp på bilder i solskenet. 
  
Färden bar sedan vidare till en vandringled. Trots vissa mörka moln på himlen gav sig vi oss ut. När vi 
kommit en bra bit på vägen öppnade sig himlen och bjöd oss på ett skyfall. 4Harna gick glatt vidare 
och när de var tillbaka vid bilarna sken solen igen. Vi åt mellanmål innan färden bar hem till Halland 
igen. 

 

 
 



  

Avancerad ledarkurs 
Arrangerades på Ästad 4H-gård den 20-22 oktober. Till kursen bjöds 4H-are från hela Sverige in. 

Kursen fokuserade på att få ledare att utvecklas i sitt ledarskap och flera externa föreläsare var 

inbjudna. We are laja inledde kursen med att prata om drömmar och visioner och tankar om ens 

egen roll i 4H. Volontärbyrån höll en heldag med fokus på hur man fångar engagemang och drivkraft i 

en ideell organisation. Helgen avslutades med Ung i Halland och projektverkstad för att konkretisera 

idéer som utvecklats under helgen. Kursen var mycket uppskattad av deltagarna. 

 

4H-dagen  

4H-dagen, som i år inföll den 16.e september, firades på Stättareds 4H-gård med barnaktiviteter. 4H-

företagare visade upp sina företag. Öppet café, grill och häst & vagn och ponnyridning, stod också på 

programmet. Ca 200 personer besökte gården den här dagen. 

Inkomstbringande 4H-arrangemang som beviljats bidrag från Hallands Länsförbund under året: 
Sibbarps 4H:  6 juni 
Varbergs 4H-klubb: 26 augusti Skällinge marknad, 16 och 17 september Strömma Farmers Market. 
 

Riksförbundets aktiviteter 
 

Rix17 i Nunnäs, Skåne 
 
Den 14 juni var alla hallänningar uppe med tuppen för att hinna med hästen till årets riksläger i 
Skåneland. Med Varbergs fästning och medeltiden som tema kämpade vi tappert under hela veckans 
tävlingar. Vårt fokus låg på, festligheterna, gemenskapen och 4H-andan vilket syntes redan från start 
när lägerledningen kontaktade oss med en förfrågan om att vi kunde låna ut fanor till län som inte 
hade några egna ställde vi självklart upp. Vad är en invigning utan vita fanor med den gröna 4H-
klövern? Under volleybollen pusslade vi ihop tillsammans med domare och länsledare så att alla län 
hade minst ett lag. Med skoj i sinnet kämpade vi mot dem andra länen, vissa grenar tog vi hem och 
vissa inte. Det vi satsade hårt på var narrspelet (årets talang) både innan och under lägret – om det 
var något vi skulle vinna var det talangen! Själva lägertoppen tog oss i slutet av veckan på en femte 
plats. Istället hade vi vårt stora ögonblick under tävlingsgrenarnas egna prisutdelningar. Vi erövrade 
toppar i volleybollen och 4H-kampen. När vinnaren av talangen ropades upp utbrast ett lyckotjut högt 
nog att höras hem till Halland.  
 
Herr och Fru Länsledare – Caroline Aronsson och Oliver Brink – vill tacka våra deltagare, RIX17:s 
lägerledning med funktionärer och alla föräldrar som bakom kulisserna hjälpte sina respektive 
deltagare. Vi lämnar tryggt över till Matilda Karlsson och Edvin Bengtsson. 
 
 

4H-klubbarnas Riksfinal 
Hallands 4H hade ingen representation på 2017:års riksfinal.  



  

Internationella Arrangemang 

Uganda 

I slutet av februari 2017 genomförde vi för fjärde året i rad en ledarutbildning tillsammans med 
MCDO (Mgahinga Community Development Organisation) i Uganda. Fem deltagare och två ledare 
från Hallands 4H fick möjligheten att resa ner till Uganda för att träffa MCDO m.fl. Deltagarna var 
Andreas Andersson, Hampus Brink, Ronja Palmblad, Oliver Brink och Malin Carlsson samt ledarna Carl 
Holmén och Isabella Andersson. Temat för årets utbyte var demokratiskt ledarskap och 
föreningsutveckling. Genom bra och pedagogiska workshops fick vi diskutera och utforska vad vi 
tänker oss är en bra ledare, hur en grupp fungerar, hur man ska använda kommunikation mellan olika 
personlighetstyper och hur man löser problem som en förening kan ställas inför. Trots att det är långt 
mellan våra länder har föreningarna många likheter. Vi fick möta Ugandas kultur och natur genom 
studiebesök både i huvudstaden Kampala och i Mgahinga. I Mgahinga fick vi möta lokalbefolkningen 
och hjälpa till att plantera potatis, besöka en lågstadie-och en högstadieskola och se en sång- och 
dansuppvisning av Batwa-folket. Vi besökte olika platser där deltagarna i gruppen håller på att 
utveckla projekt bl.a. en kaffeplantage och Lake Mutanda Eco Community Centre. Vi besökte två 
internationella projekt, barnhemmet Våra skitungar som startats av en svenska och Potter´s Village 
för barn och mödrar som startats av en brittiska. Våra två besök i nationalparker, dels Biwindi 
National Park för att se bergsgorillor och Queen Elizabeth Park för att se savannens djur lämnade 
ingen i gruppen oberörd. I Kampala besökte vi Ugandas nationalmuseum, ett tempel som välkomnar 
alla religioner till bön och Svenska ambassaden. Kvällarna under resan fylldes av samtal, musik och 
matlagning. En kväll lagade vi svensk husmanskost till våra ugandiska vänner och de lärde oss att 
trumma. Vi fick komma nära en liknande organisation i ett helt annat land med andra förutsättningar 
än vi och hjälpa varandra att hitta lösningar och att se framåt. Under året har vi berättat om våra 
erfarenheter, både inom och utanför 4H. Vi har bland annat varit hos olika hembygdsföreningar och 
på 4H-kurser. 

Förberedelser inför utbytet 2017.   
Vi har haft flera förberedelsekurser inför vårt utbyte där vi bland annat lärt oss mer om Ugandas 
historia och kultur. Vi deltagare har själva varit aktiva i fond- och visumansökningar och alla har fått 
planera och hålla i minst en workshop under utbytet. 

Vi vill tacka alla de som har gjort det möjligt för oss att kunna genomföra detta utbyte ytterligare ett 
år. Utbytet är en fantastisk möjlighet att få kunskap om ledarskap, kultur och integration på ett 
givande sätt. Ett stort tack till våra sponsorer, ledare, personal och ideella krafter som gör detta 
möjligt! 

/Malin Runevad 

  



  

Verksamhetsgrupperna 
 

Lucia Varberg 2017 
Luciagruppen har under 2017 bestått av Louise Runevad, Paulina Nilsson, Louise Ansebor och Matilda 

Karlsson. Varbergs lucia anordnas av 4H i samarbete med Marknad Varberg och Svenska kyrkan. 

Efter uttagning stod det klart att årets luciatrupp bestod av Jennifer West, Clara Bengtsson, Elin 
Johansson, Elina Sjöwall, Julia Hedblom, Tilda Apelqvist och Josefine Lundin. Tränarna som i år tagit 
hand om Luciatruppen bestod av Linnea Höök, Stina Thompson och Jacob Johansson. 
  
Lucia gruppen har under hösten haft planeringsmöten där vi bland annat lagt upp planeringen inför 
kommande evenemang, vi har även gjort flyers och annonser för marknadsföring. Nytt för i år var en 
Facebookgrupp där vi lagt upp bilder, sångprov och information om röstning. Vi hade sedan en 
audition där vi tog ut 7 duktiga tjejer som fick representera Varbergs Lucia 2017. De har blivit drillade 
på text, sång och stämmor av våra duktiga tränare och fick ett fullbokat schema där de genomförde 
ca 65 framträdanden runt om i Varbergs kommun.  
Lucia gruppen från 4h har i samarbete med Svenska kyrkan och Marknad Varberg haft möten med 
planering inför Lucia kröningen som var den 10 
December i Varbergs kyrka.  
En luciakortege startade vid Varberg Events 
Julmarknad och med tomteluvor, tända facklor och 
häst och vagn gick kortegen genom ett snöigt 
Varbergs centrum, med slutstation Varbergs Kyrka. 
Lucia krönare för året var Elisabet Otterdahl, som höll 
ett fantastiskt tal i en fullsatt kyrka.  
  
Efteråt hölls ett utvärderingsmöte 
tillsammans med alla inblandade parter för 
kunskapsåterföring och genomgång av vad 
som ska hända till nästa år.  Kyrkan är redan 
bokad till 2.a advent 2018. På återseende, 
hälsningar Kommittén för Varberg Lucia.  
 
Vi vill, som alltid, tacka alla som på något sätt 
bidragit till denna luciakröning, sponsorer, 
publik och kortegemedlsemmar. 
Vi vill även rikta ett stort tack till lucia med 
tärnor, som spred ljus och glädje med sin 
vackra sång! 
 
De som sponsrat luciakröningen 2017 är: Stål 
& Hyr, Vattenfall, Varberg Energi, Varbergs 
Bostad, Varbergs Sparbank, Södra Cell, 
Studiefrämjandet, Norrgatans blommor, Albrektssons guld samt ICA Kvantum. 
Övriga sponsorer till Lucia Varberg 2017: Varbergs Stadshotell, Brink studio, Grappa, La fleur, Lilla 
träslövs finbageri, Gallerian, Bildepån, Kassett kaffe etc., Louise Runevad Medicinsk Massageterapeut 
samt Scorett.  
  
/Louise Runevad, Luciagruppen 
  



  

KÄF – Kultur Äldre Friluftsliv 
Under 2017 har KÄF-gruppen bestått av Filip Carlsson, Bernard Christensen, Oliver Brink och Neda 

Mirtorabi.  

Under våren så jobbade vi med att arrangera en KÄF-helg på Ästad den 25-27 maj. Denna helg blev 

dock tyvärr inställd på grund av lågt deltagarintresse och funktionärssvårigheter. 

Under hösten påbörjades förberedelsearbetet inför 2018 års F2:a vilken kommer att äga rum 10-13 i 

Reykjavik, Island. 

/ KÄF-gruppen 
 

Utbildningsgruppen 
Vi i gruppen har under detta år haft sex möten, däremellan har vi haft mycket telefonkontakt. På de 
möten vi haft har vi planerat för det kommande året och dess kurser och delat upp arbetet mellan 
oss, något vi tycker fungerat bra. Året började som vanligt med Styrelse- och företagskursen som 
arrangerades den 10-12 mars på Ästad 4H-gård, där deltog 26 ungdomar. Fokus under kursen låg i att 
deltagarna ska känna att de har tillräckligt med kunskap för att kunna ta sig an ett uppdrag i klubben. 
Vi hade även en workshop i hur man gör film, vilket var mycket uppskattat.  
 
Under våren genomfördes även Ledarkurs 1 på Ästad 4H-gård den 21-23 april, där vi hade 15 
deltagare, och under hösten följde vi upp denna med Ledarkurs 2 den 29 september till 1 oktober 
också den på Ästad 4H-gård. Då deltog 11 personer. Både ledarkurs 1 och 2 bygger framförallt på 
kursmaterial framtaget av riksförbundet för Sveriges 4H.   
 
Gruppen har bestått av: Ronja Palmblad, Ida Lindquist, Caroline Aronsson och Johanna Taremark. Vi 
tackar Hallands länsförbund och expedition som har varit till lika stor hjälp och stöd som alltid. Vi vill 
även tacka alla fantastiska medlemmar som ställer upp som ledare. Utan er hade vi inte kunnat 
genomföra kurserna. 
 
/Ronja Palmblad 
 

Tävlingsgruppen 
2017 anordnade 4H-kampen på länsnivå på gästis i Varberg där vi kör med B och Sa klasserna i 
samband med länets årsstämma.  
 
Vid pennan Linda Johansson 
 

Informationsgruppen 
Ingen informationsgrupp valdes under året och ingen årskrönika har tagits fram. 
 
  



  

 

 

4H-företagsgruppen  
Under verksamhetsåret har det inte funnits en vald 4H-företagsgrupp, så verksamhetsledaren 
tillsammans med länets styrelse har skött gruppens uppgifter. 
 
Den 15 mars åkte en grupp 4H-företagare till Bouncecamp i Varberg, det blev en rolig resa som avslut 
på ett bra 4H-företagsår. 
 
4H-företagskursen 2017 hölls tillsammans med styrelsekursen på Ästad 4H-gård 10-12 mars och hade 
totalt 31 deltagare.  
 
Den 16-17 september hölls det 4H-företagsutställning på Strömma Farmers Market i Dagsås som var 
öppen för länets alla 4H-företagare, nio 4H-företagare deltog. Vinnare i klass 2 blev Filip Bengtsson 
från Sibbarps 4H-klubb och vinnare i klass 3 blev Lizette Johansson från Valinge 4H-klubb. 
Vinnare av ”Best in show” blev Stina Lagerstedt från Valinge 4H-klubb. 
 
Det var även två 4H-företagare som ställde ut och sålde från sina 4H-företag på Skällinge Marknad 
den 26 augusti. 
 
Efter bokslutsmötena i klubbarna under hösten fick alla godkända 4H-företagare varsin årsnål och 
diplom. De som har haft 4H-företag i 5 år fick ett nytt keramikfat som ersatt vasen och de som har 
haft i 10 år fick en glaslykta. 
 
2017 års Utmärktpriset delades mellan Alice Liljesten med sitt 4H-företag ”Smått & gott” och Emilia 
Magnusson med sitt 4H-företag ”Bakning är roligt”, båda är med i Ästad 4H. Andrapristagaren blev 
Filip Bengtsson, Sibbarps 4H med sitt 4H-företag ”Bakning och Kakmixer”. 
 
Till sist vill vi tacka 4H-företagsledarna, instruktörer, föräldrar och andra som på olika sätt hjälpt oss 
genom året! 
 

 Antal anmälda företag Antal godkända företag Antal utställningar 

 2017 2016 2017 2016 2017 2016 

Fjäre 2 0 2 0 0 0 

Varberg 37 52 29 39 2 1 

Falkenberg 0 0 0 0 0 0 

Halmstad/Hylte 0 0 0 0 0 0 

Hök 0 0 0 0 0 0 

Totalt länet 39 52 31 39 2 1 

 

  



  

4H-gårdarna 
 

Stättareds 4H-gård 
Stättareds 4H-gård drivs sedan hösten 2005 av Hallands 4H och Stättareds 4H-klubb. Det var den 

vackra och orörda naturen som fick Löftadalens kommun att köpa Stättared 1973. Numera ägs 

gården av Kungsbacka kommun. Stättareds gård består av vandrarhem, ladugårdslänga, manhus, 

hönshus, gethus, grishus, beteshagar och skogar med vandringsleder.  Bland djuren återfinns 

Nordsvensk häst, Gotlandsruss, Bohuskulla, Linderödssvin, Jämtget, Göingeget, Värmlandsfår, 

Gutefår, Gammalsvensk dvärghöna, Bohuslän-Dals Svarthöna, Orusthöna, Mellerudskanin och tre 

katter.  

Vandrarhemmet är flitigt använt av skolklasser, brukshundsklubbar, turister m.fl. Många barngrupper 

har utflykter till Stättared. På gården arrangeras allsångskvällar och aktiviteter tillsammans med 

andra föreningar i trakten.  

 

Stättareds 4H har erbjudit djur- och naturintresserade barn möjlighet att delta i djurskola, djurkul, 

hästskötarkurser, äventyrsskola, läger och det har funnits möjlighet att bli djurskötare och 

medryttare. Under året hade vi sammanlagt 180 möten med djur- och naturintresserade barn. På 

träffarna har det varit olika moment, allt ifrån att lära känna gårdens djur och natur, hur man sköter 

djuren till en ridtur i den vackra naturen. En massa lek och skoj har också hunnits med. Mötena har 

varit mycket uppskattade!  

Under samtliga lov har det anordnats dagsaktiviteter för gårdens besökare, främst barn och 

ungdomar, bl.a. djurmatning, ponnyridning och häst & vagnåkning. Dessa aktiviteter, som inte krävde 

föranmälan har varit mycket uppskattade, främst djurmatning har återigen varit en stor succé. 

Deltagarantalet på dessa aktiviteter har varit närmare 5 000 st. Då har även caféet varit öppet.

  

 

Under sommaren arrangerades sex Lantgårdslägerveckor på gården. Under dessa veckor tog 

sammanlagt 125 barn mellan 10 och 14 år chansen till en kul och lärorik lägervecka i enlighet med 

4H:s motto ”lära genom att göra”. Under lägren delades barnen in i grupper med rullande schema, 

dessa grupper sysslade bl a med friluftsliv, att ta hand om gårdens djur (kor, hästar, grisar, kaniner, 

getter och får) städning, matlagning och allmänt gårdsarbete. Under veckorna hann man även med 

en hel del lägerskoj i form av grillning, bad, hantverk, paddling, övernattning i militärtält och lekar. 

Genom tävlingar och samarbetsövningar lyckades man få grupperna att fungera på ett bra sätt.  

 

Under sportlov, sommarlov, höstlov och jullov anordnades även kortare läger med en övernattning 

och på påsklovet anordnades ett läger med två övernattningar. Då har Stättareds 4H-klubb erbjudit 

ungdomar, 8 år och uppåt, ett par dagar med lek, pyssel, matlagning och möjlighet att på ett naturligt 

sätt lära sig om djur och natur – detta genom att vara med och ta hand om gårdens djur och umgås 

med dessa.  

Via årsbidrag från Kultur & Turism, Kungsbacka kommun, har vi kunnat erbjuda ”Naturen bjuder…” 

med aktiviteter för familjer och barn på söndagar under april-september. Varannan vecka yoga-

promenad för barn och varannan vecka en naturaktivitet. Bland naturaktiviteterna kan nämnas, gör 

egen salva och tvål av det vi kan hitta i naturen, prova på hantverk, föreläsningar kring natur, fåglar, 

skog, djur etc. Yogapromenaderna har varit populära även under detta år. En möjlighet för barn i 



  

vuxnas sällskap att få lära känna djur, natur och prova på yoga i Stättareds härliga miljö, med upp till 

60 besökande per tillfälle. Stöd har erbjudits av yogalärare vid start och mål.  

 

Sommarbuss från Kungsbacka via Fjärås och Åsa till Stättared anordnades tisdagar och torsdagar från 

mitten av juni till mitten av augusti, för att bidra till en meningsfull fritid för barn och ungdomar och 

möjliggöra för barn och familjer att komma ut i naturen. Bussen finansierades med stöd från 

Erikshjälpens Kungsbackafond.  

Stättareds 4H-klubb har marknadsförts i samband med olika arrangemang såsom 

Nationaldagsfirandet i Kungsbacka, Medeltidsdagen på Hunehals, Barnkalaset i Veddige, Skördefest 

på Tjolöholm, Julmarknad i Kungsbacka och Levande julkrubba i Varberg.  

Stättared har även deltagit i Region Hallands projekt Affärsutveckling Kattegattleden. 

 
Arrangemang som genomförts på Stättareds 4H-gård under 2017: 
 
Tomtar & Troll, Trettondedagen, 6 januari  

Detta arrangemang har nu blivit en tradition för många barnfamiljer. Vi fortsatte att utveckla den 

dramatiserade tipspromenaden med tomtar, troll och häxor i skogen samt längs spåret. Det bjöds 

även på café, grill, ponnyridning, häst & vagnåkning samt fiskdamm och lotteri. Det var ca 60 ideella 

som på olika sätt gjorde en insats under arrangemanget. Vädret var med oss, även om det var kallt. 

1850 personer besökte oss denna dag.  

Påskpromenad, Långfredagen, 14 april  

Öppen gård med café och grill, dramatiserad tipspromenad med påsktema, ponnyridning och häst & 

vagn. Den här dagen hade vi engagerat ett 30-tal ideella som funktionärer. 1700 personer besökte 

oss denna dag, i härligt vårväder. 

Stättaredsdagen, 1 maj  

Öppen gård med café, tipspromenad, luftgevärsskytte, häst & vagn, ponnyridning mm. Ett lyckat 

samarrangemang med 7 olika föreningar från närområdet. Arrangemanget besöktes av drygt 1000 

personer. 

Midsommarfirande, 23 juni   

Traditionellt midsommarfirande med café och dans kring midsommarstång. Besökarna erbjöds också 

ponnyridning. Firandet lockade ungefär 1000 personer och var ett lyckat arrangemang. Tyvärr var 

inte vädret med oss då det kom regn vid 15-tiden, som gjorde att besökarna lämnade gården innan 

arrangemanget var slut. 

Allsångskväll/konsert 

Allsångskväll genomfördes i samarbete med Frillesås bandy den 30 juli. Drygt 1000 personer kom för 

att lyssna på Lasse Stefanz orkester. Stättareds 4H-klubb stod för servering med grill och café. 

4H-dag, 16 september  

4H-dag med barnaktiviteter. 4H-företagare visade sina företag. Öppet café, grill och häst & vagn och 

ponnyridning, stod också på programmet. Ca 200 personer besökte gården den här dagen. 

Höst på Stättared - Må bra dag, 28 oktober 

För fjärde året anordnade vi detta arrangemang. Besökarna fick gå en tipspromenad som avslutades 

med att besökarna kunde baka pinnbröd, vilket var mycket uppskattat. Ponnyridning och häst & vagn 



  

erbjöds också. Det kom ca 150 personer till arrangemanget, vilket är nytt publikrekord, för det här 

arrangemanget. 

 

Ästad 4H-gård 
Under året som har gått har 25 sammankomster hållits med blandade aktiviteter såsom 

äventyrshelg, teater, naturaktiviteter med kanotning, friluftsliv och fiske. 

4H-klubben har sex olika avdelningar; Älgarna och Vargarna, Fiskarna, Myggorna, Kanoterna, Jägarna 

samt Byasjön. 

Vi vill tacka alla som hjälper till och stöttar vår verksamhet här på gården. Utan er hade det inte varit 

möjligt att ordna fina läger under sommaren. Tack alla ledare, sponsorer och eldsjälar! 

Ett stort tack till Varbergs föreningsråd, vår vaktmästare Madeleine Ödman, familjen Hans-Olof 

Inghammar, familjen Nilsson, 4H-expeditionen i Falkenberg som administrerar våra bokningar och 

alla som har varit delaktiga i omsorgen om 4H-gården i Ästad. 

Ett särskilt tack till våra bidragsgivare som möjliggör vår 4H-verksamhet: 

Varbergs kommun 

Radiohjälpen ur Kronprinsessan Viktorias fond 

Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Minnesfond 

//Styrelsen för Ästad 4H-klubb 

  



  

Sommaraktiviteter 

Stättareds Lantgårdsläger  
Under sommaren arrangerades det sex Lantgårdslägerveckor. Under dessa veckor tog sammanlagt 
125 barn 10-14 år chansen till en kul och lärorik lägervecka i enlighet med 4H:s motto ”lära genom 
att göra”. Under lägren delades barnen in i grupper med rullande schema, dessa grupper sysslade 
bland annat med friluftsliv, att ta hand om gårdens djur (kor, hästar, grisar, kaniner, getter, får och 
marsvin) städning, matlagning och allmänt gårdsarbete.  Under veckorna hann man även med en hel 
del lägerskoj i form av grillning, badning, paddling, övernattning i militärtält och lekar. Genom att 
under veckorna köra tävlingar och samarbetsövningar lyckades man få grupperna att fungera på ett 
bra sätt. Varje lägervecka leddes av 4 ledare som var över 18 år och 2 hjälpledare som fyllt 16 år. 
Lägerledare sommaren 2017 var: Cecilia Berntsson, Sofia Ramos Knudsen, Hanna Linder, Isa Svahn, 
Lina Vahlersvik, Tova Wranning, Johanna Taremark, Moustafa Khedir, Filip Carlsson, Jenny Jönsson, 
Linnéa Nilsson, Line Ringdahl, Miranda Karnert, Bernard Christensen och Emmie Lindholm. 
 

Lantlivsläger på Ästad 4H-gård 
På Ästad 4H-gård har det i år ordnats 3 lantlivslägerveckor, samt ett friluftsläger med två 
övernattningar utomhus. På veckorna deltog totalt 93 barn i åldern 10-14 år. Under veckorna skötte 
barnen om gårdens djur: grisar, getter, får, kaniner, höns och katter. Det handlar om allt ifrån att 
mata djuren, städa hos dem till att vårda dem, ta hand om ägg och gosa med dem. Under veckorna 
var barnen delaktiga i att sköta om matlagning och städning. De fick testa på roliga aktiviteter som 
att paddla kanot, göra friluftsaktiviteter, samarbetsövningar, samt tävlingar och lekar. 
Övernattningarna gjordes på lägergården i 2-6 bädds rum. Sista natten var det emellertid 
övernattning och lägermys vid öppen eld i vindskyddet nere vid Byasjön. Varje lägervecka leddes av 4 
ledare som var över 18 år och 2 hjälpledare som fyllt 16 år. Lägerledare sommaren 2017 var: Jenny 
Jönsson, Johannes Silberberg, Filip Carlsson, Johanna Larsson, Isabelle Gunnarsson, Emma Lindmark, 
Hugo Ingemarsson, Miranda Karnert och Johanna Lidfeldt.  
 
Inför sommarens läger på både Ästad och Stättareds 4H-gårdar hölls två utbildningshelger för 
ledarna under vilka de fick genomgångar på hur lägerveckorna är upplagda och vad som är viktigt 
under lägerveckorna. Exempel på saker som gicks igenom var hur man bemöter barnen, 
gruppsammanhållning, barn med speciella behov, aktiviteter som man brukar göra under veckan, 
första förband och säkerhet, livsmedelshygien, djurskötsel och rutiner. Ledarna fick också testa på att 
laga de rätter som lagas under lägren inklusive utematlagning.  
 

4H:s Matskolor 
Matskolor är dagläger där deltagarna får förbereda och laga frukost, lunch och mellanmål.  Lägren 
startar med lära-känna-lekar, vilket bidrar till deltagarna lär känna varandra fort vilket underlättar 
samarbetet under matskolan samtidigt som de får många nya vänner. Deltagarna fick även åka på ett 
bondgårdsbesök för att få mer kunskap om vart maten kommer ifrån och en känsla för ”från jord till 
bord”. Sommaren 2017 hölls det 10 matskoleveckor med 195 deltagande barn i åldern 8-12 år (12-15 
år i Halmstad). Det hölls matskolor i Laholm, Halmstad, Falkenberg, Varberg och Kungsbacka. Ledarna 
fick gå en förberedelsekurs tillsammans med ledarna för våra läger. De var med på allt som inte 
specifikt handlade om lägerverksamheten. Upptill detta gick de tillsammans med kocken Emelie 
Carlsson igenom och testade att laga den mat de skulle lära ut till deltagarna på Matskolorna under 
sommaren. Ledare på Matskolorna var Robin Jacobsson, Erik Sandström, Maria Lindén, Julia 
Christoffersson, Nils Axel Persson, Oliver Brink, Ervin Ataman, Line Ringdahl, Elin Holmkvist, Viktoria 
Sjögren, Julia Andersson, Madeleine Johansson, Ulrik Andersson, Elin Magnusson, Johanna Larsson, 
Lisbeth Waldermarsson, Andreas Grotte, Linnéa Nilsson, Johanna Pettersson, Elvira Lundh, Sandra 
Johansson och Linnéa Stenberg Larsson. 
/Elvira Lund 
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4H:s vision är att alla barn och ungdomar ska 

utvecklas till engagerade och ansvarstagande 

människor med respekt för omvärlden. 


