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4H-ÅRET I DIN KLUBB    Flik 1  
Vad är ett 4H-år? Det är allt det som händer inom 4H på ett år. Alltså bland annat: årsmöte, 
läger och kurser. Det finns många saker som kan vara bra att få gjort under året. Vi har 
försökt samla all information som ni som klubbledare kan behöva under året. Det kan därför 
vara bra att kika runt i pärmen för att se vad som finns och framförallt läsa det som står för 
er kommun. 
Er klubbpärm där ni samlar era utskrivna och signerade dokument skall alltid finnas med på 

klubbstyrelsemötena så styrelsen tillsammans kan gå igenom ny information som kommit in 

och hålla sig uppdaterade på vad som ska göras under året. 

Meningen är att pärmen ska hållas aktuellt från år till år, därför går vi alltid igenom alla 

dokument ni får vid länets klubbledarträff i januari. 

DOKUMENT SOM SKA SKICKAS TILL EXPEDITIONEN OCH KOMMUNEN 

Det finns en hel del dokument och information som ska skickas till olika ställen. Det som 

brukar skickas in står med i lathunden för din kommun. Det ska skickas dokument och 

information till klubbens kommun, Hallands 4Hs expedition och eventuellt klubbens bank. 

De dokument som ska skickas till Hallands 4H kan skickas med mejl eller brev. Glöm inte att 

signera vissa dokument. Lämnas de in senast 31 mars får klubben ett bidrag på 500kr. Om ni 

har svårt att skanna papper kan ni använda er av apparna TinyScanner eller Scanner++!  

Se lathunden för din/er klubbs kommun. 

4H-ÅRSARBETET 

Hur ni delar upp årets arbete i styrelsen är helt upp till er. Samarbeta gärna! Fyll gärna i 

dokumenten tillsammans på ett styrelsemöte. Men det kan vara bra att välja vem som ska 

vara ytterst ansvarig för allt som ska skickas in. Förslagsvis är det ordföranden i klubben som 

också är 4H-årsansvarig, men det går också bra att välja någon annan i styrelsen.  

Det är viktigt att rätt person har ansvaret för er klubbpärm (4H-årspärm) så informationen 

kommer ut till styrelse och medlemmar. 

BESTÄLLNING AV NYA BLANKETTER 

Skulle ni av någon anledning behöva nya dokument är det bara att gå in på vår hemsida och 

klicka på fliken ”För Ideella” och sen ”Dokument”. Om ni har några funderingar, tankar eller 

frågor är ni hjärtligt välkomna att kontakta oss på Hallands 4H, i sidfoten finns kontaktinfon.  

Lycka till! 


