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Hallands 4Hs Verksamhetsplan 2020/2021 

 

Förord 
 

Vad är en verksamhetsplan? 

I en verksamhetsplan finns alla de större målen medlemmarna har beslutat att 

Hallands 4H ska sträva efter den kommande tiden.  

 

Ett av fyra dokument 

Verksamhetsplanen är ett av fyra viktiga dokument som medlemmarna har 

fått vara med och påverka samt beslutat. Genom verksamhetsplanen kan 

man se vilka mål Hallands 4H ska sträva efter. Utöver verksamhetsplanen är 

de tre andra dokumenten:  

- Arbetsprogrammet som visar på vilka arrangemang som ska 

genomföras under året.  

- Budgeten som visar en uppskattning på hur ekonomi kommer att gå 

samt bör skötas under året. 

- Stadgarna som visar vilka interna regler vi ska förhålla oss efter.  

 

Varför ha en verksamhetsplan? 

Motsatsen för att utvecklas är att avvecklas, därför är det oerhört viktigt att vi 

som medlemmar och förening ständigt utvecklas och blir bättre. Genom 

verksamhetsplanen beslutar vi som medlemmar vad vi som förening ska 

fokusera på den kommande tiden, framförallt vilka mål vi vill uppnå.  

 

Målen gäller alla styrelser, grupper, kommittéer och klubbar under Hallands 

4H. Alla organ inom Hallands 4H uppmanas att sträva efter att uppnå de mål 

de kan.   

 

Vem bestämmer målen? 

Likt arbetsprogrammet, budgeten och stadgarna är det medlemmarna som 

bestämmer. Länsförbundsstyrelsen tar fram ett förslag på verksamhetsplan, 

arbetsprogram och budget samt lägger fram dessa under 

planeringskonferensen. Förslagen är framtagna utefter deras samlade 

bedömning, diskussioner med medlemmar samt olika grupper innan 

planeringskonferensen. Under konferensen är det sedan upp till 

medlemmarna att besluta ifall man godkänner styrelsens förslag eller ifall man 

vill ändra något.   

 

Som medlem har man alltid möjlighet att påverka verksamheten. Men lättast 

gör man det genom antingen länsförbundsstämman eller 

planeringskonferensen. Under planeringskonferensen beslutar medlemmarna 

hur arbetsprogrammet, budgeten och verksamhetsplanen ska se ut. Under 

stämman följs besluten upp och kan även där revideras om så önskas.   
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Fler sponsorer till Hallands 4H 
 

Bakgrund 

Under en längre tid har Hallands 4H finansierats av osäkra fondmedel och 

vinster från större projekt. Detta har bevisligen fungerat, men skapar en 

ekonomisk otrygghet i organisationen när större delen av ekonomin hänger 

på bidrag och andra finansiella medel. Får vi avslag på en fond kan hela 

ekonomin sättas i gungning. 

 

Beskrivning 

Vi vill framöver se över vår tidigare modell kring sponsorer/4H-partners för att 

sedan utveckla den, alt. göra om det helt och hållet. Detta för att kunna få in 

fler sponsorer och på så sätt skapa en tryggare ekonomi. 

 

Syfte 

Skapa en tryggare ekonomi för Halland 4H med fler fasta inkomstkällor. 

 

Delmål 

• Se över tidigare modell och förnya.  
• Kontakta minst 20 företag. 
• Öka intäkterna från nya sponsorer med minst 5000kr/år 

 

Antaget   Deadline 

2020-09-26   2021-09-25 

 

Ansvarig 

Länsförbundsstyrelsen, personalen och ekonomigruppen. 
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Se över hur vi kan stötta 

klubbverksamheten 
 

Bakgrund 

Klubbarna lägger grunden för en stor del av vår verksamhet och är viktiga av 

flera olika anledningar. Under de senaste åren har antalet klubbar inom 

Hallands 4H minskat markant, vilket är en trend vi måste bryta snarast.  

 

Beskrivning 

De kommande åren vill vi vända trenden och få igång fler aktiva klubbar. 

Genom fler aktiva klubbar skapar vi mer och bättre verksamhet, får in fler 

ideellt aktiva till föreningen vilket i längden kommer att gynna oss mycket. 

 

Delmål 

- Skapa en Klubbgrupp för att arbeta med klubbfrågor inom Hallands 4H 

- Se över vad klubbarna behöver hjälp med.  

- Skapa en strategi för att slopa klubbavgiften och ersätta med ett 

bidrag till klubbarna.  

- Skapa en strategi över hur vi ska stötta nuvarande klubbar 

- Skapa en strategi över hur vi ska starta nya klubbar.  

 

Syfte 

Fokusera mer på vår kärnverksamhet och skapa en stabilare grund att stå 
på.  

 

Antaget   Deadline 

2020-09-26   2021-09-25 

 

Ansvarig 

Länsförbundsstyrelsen & personalen 
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Skapa ett bättre samarbete inom 

länsförbundet.  
 

Bakgrund 

Hallands 4H är ett stort länsförbund med sin läns-, gårds-, krets- och 

klubbverksamhet. Vi är många som engagerar oss inom länsförbundet och 

har stor nytta av varandras erfarenheter och drivkrafter. De senaste åren har 

vi bedrivit mycket verksamhet, dessvärre lite på egen hand.  

 

Beskrivning 

Under 2020/2021 vill vi att samarbetet mellan de olika organisationsleden ska 

bli starkare och bättre. Genom ett förbättrat samarbete kommer vi kunna 

bedriva mer samt bättre verksamhet.  

 

Delmål 

- Arrangera fler kurser på Stättared.  

- Hjälpa till att få ihop funktionärer till Stättared. 

- Fortsätta att arrangera ”Stormöten” där alla grupper och 

nyckelpersoner inom Hallands 4H bjuds in för diskussioner.  

- Arrangera en aktivitet i södra Halland för att stärka samarbetet med 4H 

i Laholm 

 

Syfte 

Förbättra och stärka samarbetet inom länsförbundet.  

 

Antaget   Deadline 

2020-09-26   2021-09-25 

 

Ansvarig 

Länsförbundsstyrelsen och verksamhetsgrupper 
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Arrangera Lucia Varberg 2021 
 

Bakgrund 

Hallands 4H har sedan 80-talet arrangerat Lucia Varberg. Arrangemanget 

skapar mycket engagemang i media och även en del ekonomiska intäkter. 

Under de senaste åren har dessvärre engagemanget för att driva projektet 

minskat till den grad att vi i kombination med minskat intresse samt situationen 

kring Covid-19 har behövt ställa in arrangemanget år 2020.  

 

Beskrivning 

Vi vill få upp intresset för att arrangera Lucia Varberg igen och under 2021 

arrangera arrangemanget igen.  

 

Delmål 

- Tillsätta en ny Lucia-grupp.  

- Arrangera Lucia Varberg likt tidigare år (med eventuella 

moderniseringar). 

- Om det under 2021 inte är möjligt att arrangera Lucia Varberg bör ett 

annat inkomstbringande arrangemang skapas.  

 

Syfte 

Hålla traditionen vid liv och arrangera ett inkomstbringande arrangemang.  

 

Antaget   Deadline 

2020-09-26  2021-12-31 

 

Ansvarig 

Länsförbundsstyrelsen & Lucia-gruppen 
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Jobba mer med kläder & andra 4H-

relaterade produkter  
 

Bakgrund 

I många år har det diskuterats på olika nivåer att det bör finnas mer 

profilkläder och andra 4H-relaterade produkter samt att dessa ska vara 

lättare att få tag på än vad det tidigare har varit. I dags läget går det inte att 

få tag på sådana produkter någonstans inom förening sedan Riksförbundets 

webbshop lades ned.  

 

Beskrivning 

Vi vill under den kommande tiden ta fram profilkläder och andra 4H-

relaterade produkter samt sälja dessa på olika typer av arrangemang. Ett 

långsiktigt mål är att även skapa en webbshop där vi säljer 4H-produkter.  

 

Delmål 

- Ta reda på hur efterfrågan ser ut när det kommer till 4H-produkter.  

- Skapa produkter efter efterfrågan. 

- Sälja produkterna på olika typer av 4H-arrangemang.  

- Upprätta en webbshop där produkterna kan säljas.  

 

Syfte 

Genom gemensamma kläder och produkter skapa en starkare gemenskap 

bland medlemmarna. Det är även ett bra sätt för 4H att synas.  

 

Antaget   Deadline 

2020-09-26   2021-09-25 

 

Ansvarig 

Länsförbundsstyrelsen och informationsgruppen 
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Utveckla våra sommarläger & 

matskolor 
 

Bakgrund 

En stor del av vår verksamhet grundar sig i våra läger och matskolor som 

arrangeras under sommaren. Lägerverksamheten är viktigt för Hallands 4H på 

flera olika sätt. Lägerverksamheten genererar mellan 200-400 nya 

medlemmar varje år, skapar intäkter och stärker vårt varumärke. Men 

lägerverksamheten är enbart en del av vår verksamhet och idag tar 

lägerverksamheten upp mycket personaltid från Hallands 4Hs personal, vilket 

till viss del kan vara problematiskt.  

 

Idag ser vi bland annat en trend i minskad klubbverksamhet, vilket inte är bra 

för Hallands 4H. För att frigöra mer tid åt personalen att ägna sig åt andra 

delar av vår kärnverksamhet behöver våra läger och matskolor planeras samt 

administreras mer av ideella krafter.   

 

Beskrivning 

Till nästa sommar kommer Hallands 4Hs personal behöva ägna mer tid åt annan typ 
av verksamhet och mindre tid åt våra läger och matskolor. Detta resulterar i att 
ideella krafter behöver fylla upp den tiden vår personal behöver ägna åt annat.  

 

Delmål 

- Tillsätta en lägergrupp som tar över så många uppgifter som möjligt 

från personalen.   

- Tillsätta en matskolegrupp som tar över så många uppgifter som möjligt 

från personalen.  
 

Syfte 

Frigöra mer tid åt Hallands 4Hs personal som de ska kunna lägga på annan 

typ av verksamhet.  

 

Antaget   Deadline 

2020-09-26   2021-12-31 

 

Ansvarig 

Länsförbundsstyrelsen, valberedningen, personalen, lägergruppen och 

matskolegruppen. 
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Utveckla hur vi jobbar med hållbart 

engagemang 
 

Bakgrund 

En förutsättning för att en ideellförening ska fungera är att det finns ideellt 
engagemang hos medlemmarna. Dessvärre ökar psykisk ohälsa idag bland barn och 
unga i Sverige. Det har under flera år diskuterats om att vi inom 4H bör prata mer om 
psykisk ohälsa och utveckla hur vi jobbar med hållbart engagemang bland våra 
medlemmar.  

 

Beskrivning 

Under 2020/2021 vill vi utveckla hur vi jobbar med hållbart engagemang för att alla 
medlemmar inom Hallands 4H ska må bra. Att engagera sig ideellt ska inte vara 
något jobbigt, utan roligt och lärorikt!   

 

Delmål 

- Skapa ett formulär för att ta reda på hur det ideella engagemanget uppfattas 
inom föreningen idag.  

- Skapa ett bättre samarbete mellan de olika valberedningarna inom Hallands 
4H för att säkerställa att en person inte blir tillfrågad att ta på sig flera olika 
uppdrag av olika valberedningar. 

- Utveckla hur vi jobbar med överlämningar när medlemmar kommer in i nya 
grupper och styrelser.  

- Uppmuntra medlemmar till att nominera till de olika priserna vi har inom 4H.  

- Se över hur vi kan skapa ett ännu bättre klimat inom föreningen där alla trivs 
och har kul.  

 

Syfte 

Öka medvetenheten kring psykisk ohälsa och utveckla hur vi inom 
Hallands 4H jobbar för att alla medlemmar ska må bra av att engagera sig 
ideellt samt delta i vår verksamhet.   

 

Antaget   Deadline 

2020-09-26  2021-12-31 

 

Ansvarig 

Länsförbundsstyrelsen, valberedningarna & personalen.  
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Utveckla hur vi jobbar med 

överlämnanden mellan grupper  
 

Bakgrund 

Hallands 4H är en förening med många medlemmar som engagerar sig i olika 

grupper, kommittéer och styrelser. Ibland händer det att nya grupper skapas 

alt. att tidigare grupper får helt nya medlemmar efter t.ex. stämman. När en 

grupp får helt nya medlemmar kan en del problem uppstå då det inte finns 

någon som kan lära upp de nya. Detta vill vi framöver motverka. Inom 

Hallands 4H finns det många grupper som bedriver verksamhet där man som 

ny medlem i en grupp behöver en längre upplärningsperiod, vilket både kan 

ha för och nackdelar. Dock vill vi i större utsträckning minska 

upplärningsperioderna för att få en effektivare verksamhet.   

 

Beskrivning 

För att öka gruppernas effektivitet och förhindra att medlemmarna behöver 

uppfinna hjulet på nytt bör vi inom Hallands 4H bli bättre på hur vi jobbar med 

överlämnande mellan olika grupper.  

 

Delmål 

- Se till att alla digitala filer som används av de olika grupperna finns 

sparade på t.ex. OneDrive som personalen och/eller 

länsförbundsstyrelsen alt. andra medlemmar kan komma åt istället för 

att lagra filerna på externa hårddiskar hos enskilda medlemmar.  

- Se över reglementet och förtydliga vad de olika grupperna ska göra.  

- Erbjuda nya medlemmar i en grupp alt. styrelse att utbilda sig genom 

t.ex. studiefrämjandet.  

- Be varje grupp/styrelse/kommitté att ta fram årshjul och rutiner för sina 

respektive grupper.   

 

Syfte 

Skapa ett effektivare arbetssätt och minska upplärningsperioderna.  

 

Antaget   Deadline 

2020-09-26  2021-12-31 

 

Ansvarig 

Länsförbundsstyrelsen. Samt övriga styrelser, grupper och kommittéer inom 

Hallands 4H.   
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Utveckla hur vi utvärderar vår 

verksamhet & arrangemang 
 

Bakgrund 

Vi gör mycket bra inom Hallands 4H, men mycket bli bättre. Under sommaren 

2020 skapade länsförbundsstyrelsen digitala utvärderingsformulär som 

skickades ut till föräldrar och deltagare efter varje avsluta lägervecka. Ett 100-

tal svar kom in vilket har resulterat i att vi har fått bättre förståelse över hur 

våra läger uppfattas samt vad vi kan förbättra till nästa år. Mer eller mindre 

alla våra kurser, aktiviteter och annan verksamhet hade gynnats av att bli 

utvärderad.  

 

Beskrivning 

Under 2020/2021 vill vi fokusera mer på att utvärdera vår verksamhet för att få 

bättre koll på vad våra medlemmar tycker är bra samt mindre bra. Detta för 

att framöver kunna utveckla vår verksamhet till det bättre.  

 

Delmål 

- Skapa ett generellt formulär som passar alla våra kurser, aktiviteter och 

annan verksamhet som kan skickas ut samt fyllas i av deltagarna samt 

ledarna vid varje avslutad träff.  

- Skapa ett formulär för att ta reda på hur det hållbara engagemanget 

ser ut inom föreningen.  

- Om ett år skapa en rapport om hur vår verksamhet uppfattas av 

medlemmarna och hur bra vår verksamhet går.  

-  

 

Syfte 

Få bättre koll på hur medlemmarna och andra uppfattar vår verksamhet för 

att vi framöver ska kunna förbättra oss.  

 

Antaget   Deadline 

2020-09-26  2021-12-31 

 

Ansvarig 

Länsförbundsstyrelsen. 
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Utveckla och förbättra hur vi jobbar 

med ekonomi inom Hallands 4H 
 

Bakgrund 

Det är oerhört viktigt att veta hur ekonomin ser ut i en förening för att kunna 

ta väl grundade beslut och skapa bra verksamhet. Under de senaste åren har 

intresset för ekonomi inom föreningen minskat till en grad som kan vara farlig 

för vår förening. Att vår nuvarande ekonomi är svår att förstå sig på kan vara 

en stor anledning till detta.  

 

Beskrivning 

Så snart som möjligt vill vi se över vår ekonomi för att göra den mer lätt 

överskådlig och lättare att förstå. Dessutom vill vi öka intresset för ekonomi 

inom föreningen.  

 

Delmål 

- Få mer ordning och reda. 

- Lägga om från att ha en ekonomi som är projektberoende till en 

ekonomi som grundar sig på fler stabila inkomstkällor.  

- Mer samarbete med studiefrämjandet.  

- Mer samarbete med näringslivet.  

- Ny kontoplan med lättare översikt.  

- Bättre rutiner kring ekonomin & fler ekonomiska avstämningar. (varje 

kvartal) 

  

Syfte 

Skapa en bättre förståelse över vår ekonomi, öka intresset för den och skapa 

en mer stabil ekonomi.  

 

Antaget   Deadline 

2020-09-26  2021-12-31 

 

Ansvarig 

Länsförbundsstyrelsen, personalen och ekonomigruppen. 
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Arrangera Nordiskt läger 2021  
 

Bakgrund 

Under 2018 beslutades det under Sveriges 4Hs riksförbundsstämma att 

Hallands 4H ska arrangera Rixläger år 2021. Inom Hallands 4H beslutade vi 

sedan att arrangera Nordiskt läger istället för Rixläger, viket uppskattades av 

många. Framförallt många från de nordiska länderna.  

 

Beskrivning 

Vi vill under sommaren 2021 arrangera Nordiskt läger 2021.  

 

Delmål 

- Genomföra all planering. 

- Genomföra lägret.  

- Genomföra allt efterarbete.  

 

Syfte 

Skapa sommarens bästa läger 2021.  

 

Antaget   Deadline 

2020-09-26  2021-12-31 

 

Ansvarig 

Ledningsgruppen för Nordiskt läger 2021.  

 

 


