
Kallelse till Varbergs 4H-krets stämma 

Av ungdomar för ungdomar 

 

Dag: söndagen den 28 mars 2021 

Plats: Digitalt via: https://meet.google.com/ahi-fufq-kqz 

Tid: Kl. 13:30-ca.18.00 
 
 

Välkommen till årets viktigaste möte! 
28 mars har Varbergs 4H-krets stämma digitalt. Vi sammanfattar 2020 och blickar framåt 
mot 2021. Vill du vara med och påverka? Vill du komma med fantastiska idéer på vad vi kan 
hitta på i Varbergs 4H-krets? Då ska du följa med på Varbergs 4H-krets stämma! Anmälan 
hittar ni på MemberSky och man kan anmäla sig senast den 25 mars. 

 

 

Vad gör man på en stämma? 

Man firar! Vi har haft ytterligare ett fantastiskt år i Varbergs 4H-krets och vi förväntar oss ett 

till! Det är värt att fira. Vi kommer därför bjuda på fika (Hemlevererat därför krävs anmälan) 

och quiz! Samt dela med oss av våra minnen från 2020.  

 

På en stämma diskuterar vi Varbergs 4H-krets. Vad har hänt sen förra stämman och vad vill 

vi ska hända tills nästa stämma? Vi kommer att bestämma vilka som ska få sitta i styrelsen 

och våra kommittéer. Om du vill vara med och påverka i Varbergs 4H-krets ska du definitivt 

komma!  

 
Vi skapar Varbergs 4H-krets tillsammans. Därför kommer vi att diskutera om hur vi ska 
bedriva verksamheten nu på ett corona-säkert sätt, vad vi vill utveckla och vad vi ska göra i 
Varbergs 4H-krets.  
 
Vi kommer även dela ut pris! Priset för bästa 4H-företagsklubb delas ut på Varbergs 4H-krets 
stämma. Vi kommer även att tacka de som har ställt upp i kretsen genom att ha engagerat 
sig i styrelsen eller någon av våra kommittéer. 
 
Om du är ombud för din klubb är det särskilt viktigt att du deltar! Då har du ställt upp på att 
föra din 4H-klubbs talan på Varbergs 4H-krets stämma. 
 

  



Kallelse till Varbergs 4H-krets stämma 
 

 Varbergs 4H-krets sponsras av: 

Ärendelista 

1. Mötets öppnande 
2. Fastställande av ärendelista 
3. Val av mötesfunktionärer:  a.  Ordförande 

b.  Vice ordförande 

c.  Sekreterare 

4. Val av två protokolljusterare 
5. Godkännande av kallelsen 
6. Ombudsupprop och fastställande av röstlängd 
7. Kretsstyrelsens årsberättelse 2020 

a. Genomgång av styrelsearbetet under 2020 
b. Genomgång av verksamhetsberättelsen för 2020 

8. Revisorernas berättelse 
9. Fastställande av balansräkning 
10.  Beslut om ansvarsfrihet för kretsstyrelsens ledamöter 
11. Motioner och av styrelsen upptagna frågor 
12. Digitalt åsiktstorg 

a. Varbergs 4H-krets budget 2021 
b. Varbergs 4H-krets verksamhetsplan 2021 
c. Coronasäkra aktiviteter 

13. Beslut om arbetsprogram för 2021 
14. Fastställande av reseersättning 
15. Behandling av budget 2021 
16. Val av ordförande samt ledamöter i kretsstyrelsen och suppleanter för 

dessa 
17. Val av kommittéer och sammankallande:   

a. Länslägerkommitté   

b. 4H-företagskommitté 

c. Arrangemangskommitté 

18. Val av två revisorer jämte två suppleanter 
19. Reglementet 
20. Val av valberedning 
21. Övriga frågor 
22. Mötets avslutande 

 

Välkomna! 
 
4H-hälsning 
Styrelsen i Varbergs 4H-krets 


