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Lära genom att göra 

Klubbverksamhet 
Varbergs 4H-krets består av 12 klubbar, vilka är en del av Hallands 

länsförbund av 4H och är anslutet till Riksförbundet Sveriges 4H. 

Kretsens uppgift är att vara ett samarbetsorgan för klubbarna i området 

samt att ta tillvara på 4H:s intressen i närområdet. 

Under år 2020 har Varbergs 4H-krets bestått av följande klubbar: 

Grimeton, Himle, Hunnestad, Rolfstorp, Sibbarp, Stamnared, Träslöv, 

Tvååker, Valinge, Varberg, Veddige och Ästad. 

Medlemmar 
Vi har under året haft över 300 medlemmar i Varbergs 4H-krets. 

Personal 
Andreas Andersson har under 2020 varit anställd på 50% som 

kretsinstruktör. 
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ORGANISATION 

Årsmöte 
Där 4H-året för 2019 lämnade oss välkomnade vi 2020 med vår anda, 

förväntningar, ambitioner och ballonger. Kretsstämman 2020 hölls den 

22 mars i Valinge och Klara Ragnarsson var dagens mötesordförande.  

Under eftermiddagen lade vi tid på vårt åsiktstorg där styrelsen 

tillsammans med medlemmarna lägger och formar grunden för det 

blivande året; aktiviteter, mål och ekonomi. I en ideell, medlemsstyrd 

organisation är det en självklarhet att inkludera och höra alla, ta in 

deras idéer och åsikter för att i största mån implementera i 

verksamheten.  

Vår prick över i:et på årets stämma var mötestemat; kalas. Varför ha en 

grå stämma när den kan vara full av färg?  Ballonger och serpentiner 

prydde bord och podiet, tårta fyllde magar och knasiga bilder till våra 

sociala medier sprider glädje och positivitet som i sin tur speglar vår 

gemenskap.  
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Planeringskonferens 
Under oktober hade vi den årliga planeringskvällen där vi i styrelsen 

tillsammans med klubbarnas medlemmar planerade 2021. 

Planeringskvällen hölls den 22:e oktober på Träslövsgården i Varberg. 

Kvällen bjöd på pizza, hela havet stormar och trevliga diskussioner om 

framtiden. På medlemsmötet presenterade styrelsen ett förslag på 

arbetsprogram, en verksamhetsplan, samt valde medlemmarna in nya 

förtroendevalda till länslägerkommittén. 

 

     

  



   

 

6 

Lära genom att göra 

STYRELSEN 
Styrelsen har under det gångna året haft 9 protokollförda 

styrelsemöten. Under årsmötet presenterades det en omorganisation i 

Varbergs styrelse där de tidigare ansvarsområdena gjordes om till 

utskott. De nya utskotten som finns är PR-utskottet, 

Arbetsprogramsutskottet, Klubbutskottet och EPA-utskottet.  

Ledamöter 
Emilia Andersson, Stamnared  
 

Ordförande & EPA-utskott 

Oliver Brink, Valinge  
                                  

Vice Ordförande, Klubbutskott och 
EPA-utskott 

Nathalie Andersson, 
Hunnestad  
                

Kassör, PR-utskott och EPA-utskott 

Nora Fagermyr, Träslöv 
                           

PR-utskott och 
Arbetsprogramsutskott 

William Ahlstedt, Sibbarp  Klubbutskott 
  
Josef Forkman, Tvååker  

 

Suppleanter 
Hugo Ackring, Träslöv Klubbutskott 

Samuel Ruff, Valinge Arbetsprogramsutskott och EPA-
utskott 

Caroline Aronsson, Stamnared EPA-utskott 
 

Ekonomihandläggare 
Jenny Wihlborg, Rolfstorp  
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Revisorer 
Henric Nilsson, Grimeton 
Erika Otterdahl, Valinge 

Revisorsuppleanter 
Caroline Johansson, Grimeton 
Thomas Alexandersson, Himle 

  

Styrelsehelg  

Under oktober hade vi i styrelsen en hel helg där vi fokuserade på 

sammanhållning, skapandet av en verksamhetsplan för 2021, samt 

diskuterades det styrkor, svagheter, möjligheter och hot för Varbergs 

4H-krets. Hela styrelsen medverkade på detta och vi körde många olika 

sammarbetsövning, mycket god mat och paddlade kanot.  
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Arbetsprogram Varbergs 4H-krets 2020 

 

 

  

Januari Februari Mars 
7 Kretsträff 9 Kretsträff 15 Kretsträff

22 Kretsstämma

April Maj Juni
8 4H-företagskickoff 30 Kretsträff 7 Kanotdag 

19 Kretsträff 31 Poängpromenad

Juli Augusti September
22 Kretsträff 19 Nationella 4H-dagen

29 Kretsträff

Oktober November December
2-4 Styrelsehelg

22 Planeringskonferens 

26-27 Äventyrsläger
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VERKSAMHET 

Kretsträffar 

Under året 2020 bedrev vi ett projekt med hjälp av finansiering av 

kronprinsessan Margaretas minnesfond. Detta projekt gick ut på att 

arrangera kretsträffar där medlemmarna fick delta gratis, eller till en låg 

kostnad, på olika aktiviteter. Aktiviteterna hölls en gång i månaden och 

kunde vara allt från bowling till att paddla kanot. Nedan finns en 

beskrivning på de kretsträffar vi har genomfört under året.  

Januari:  

Vi invigde vårt nya koncept ”Kretsträffar” med skidåkning i Åkulla! Vi var 

ett glatt och härligt gäng på ca 16 deltagare. Trots lite snö hade Åkulla 

ordnat ett skidspår som vi åkte många varv i! Det blev varmchoklad, 

korv med bröd och många vurpor i skidspåret! Samuel Ruff och Oliver 

Brink agerade ledare. 
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Februari:  

I Februari hade vi kretsträff på Bruket med deras Sunday Funday. Det 

innebar att man fick testa på alla aktiviteter de hade där. Vi bowlade, 

spelade biljard, shuffleboard och fler saker de hade tillgängliga där. Det 

var över 30 deltagare som var med på bruket och det var väldigt roligt! 

Mars:  

I Mars var vi i Tvååkers ungdomsgård och spelade en massa brädspel 

och hade det trevligt.  Vi tog med oss en massa brädspel men det var 

även deltagare som tog med sig egna spel som vi också spelade. 

Dessutom bjöd vi på godsaker som deltagarna verkligen tyckte om 

 

 

Bilden till höger är från 

kretsträffen i mars. Ett 

glatt gäng som spelade 

massa olika sällskapsspel. 
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April:  

Under kretsträffen i april hade vi ett digitalt inslag i form av spelet Turf! 

Deltagarna, ca 15 till antal, samlades på Varbergs torg där de fick dela 

in sig i lag för att sedan ta områden runt om i stan. Turf Hunt går ut på 

att man ska ta över flest områden under en given tid. Man tar över 

områden genom att befinna sig på vissa platser under en viss tid, vilket 

appen Turf håller reda på. En väldigt uppskattad aktivitet!   

Maj:  

På kretsträffen i Maj bar det av till Stättareds 4H-gård för att hälsa på 

alla gårdens djur. Vi testade även på den berömda getyogan, vilket var 

superkul! Vi hann även grilla lite och leka massa tillsammans. 
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Juni:  

Kretsträffen i juni var Arrangemangskommittén arrangörerna under 

deras SUP- och kanotdag. Läs mer om detta under 

Arrangemangskommittén.  

Juli:  

Under Julis kretsträff var det William A och Daniel S som var ledare. 

Det var en kretsträff på stranden Kåsa i Varberg där det var runt 10 

deltagare. Under kretsträffen så badade vi, åt glass och umgicks alla 

tillsammans. Det var en mycket rolig och lyckad aktivitet på 

sommarlovet.  

September:  

I September så blev det paintball vi blev 20 deltagare som körde i två 

lag. Mellan matcherna blev det ju självklart lite fika. Eftermiddagen 

bestod av full fart och många deltagare med färgstänk på dräkterna. 
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Oktober:  

Under oktober var vår kretsträff en äventyrspedagogik-dag. Där gjorde 

vi ett äventyr där det krävdes att man samarbetade i gruppen för att ta 

sig igenom alla utmaningar. Efter det fick man sova över om man ville, 

och på övernattningen lekte vi och hade lägermys. 
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4H-företagskommittén 

Ledamöter 
Emilia Andersson: Sammankallande 

Lizette Johansson 

Maria Bengtsson 

4H-företagskickoff 

Under påsklovet hade vi vår årliga 4H-företagskickoff där 

medlemmarna hade möjligheten att testa på olika typer av 4H-företag 

och där vi informerade vad ett 4H-företag är. Kickoffen ägde rum 

onsdagen den 8 april på Ästad 4H-gård och det var drygt 30 deltagare 

på aktiviteten. Under dagen hade medlemmarna möjligheten att testa 

på bakning, matlagning, läderarbete hos Veronica Pietsch, 

fågelholkstillverkning eller att besöka Tuvagård. Det blev en mycket 

lyckad aktivitet med många medlemmar som blev inspirerade till att ha 

ett eget 4H-företag.  
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4H-företagsutställning 
Årets 4H-företagsutställning blev digital på vår Facebook-sida då vi inte 

hade någon möjlighet till att ha en fysisk utställning. Denna blev mycket 

uppskattad och företagna hade möjlighet att visa upp sina företag för 

alla våra digitala följare. Nedan ser ni några av de företagare som 

deltog.  
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Utmärktpriset, Hallands 4H:s pris till bästa 4H-företagen i Halland 

2020 gick till 2 medlemmar i Valinges 4H-klubb, priset delades ut av 

Hushållningssällskapet. Pristagarna var Ella Otterdahl och Louise 

Johansson. 

. 
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Arrangemangskommittén 

Ledamöter 
Ellen Svensson: Sammankallande 

Axel Sundström 

Linus Larsson 

Daniel Sjöberg 

Klara Ragnarsson 

 

SUP- och Kanotdag 7e juni 
Den 7:e juni arrangerade vi en kanotdag vid byasjön i Ästad. Tanken 

var att det skulle varit en tältövernattning, men rusk och oväder på 

lördagen satte stopp för detta. Det blev istället en mycket trevlig heldag 

på söndagen som blev väldigt lyckad. Dagen startade med en frukost 

nere vid Byasjön på bryggorna. Vi hade fixat mackor och mini 

yoghurtar. Sedan paddlade vi iväg och åt sedan en paddelwok till lunch. 

Det var ett gott gäng 4Hare som var med och under söndagen hade vi 

mycket tur med vädret! 
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Länslägerkommittén 

Ledamöter 
Klara Ragnarsson: Sammankallande 

Samuel Ruff 

Hampus Brink 

Edvin Nilsson 

Filip Carlsson 

Matilda Karlsson 

Clara Wolf 

Emil Andersson 

Erik Wallner 

Länsläger  

Varbergs 4H-krets har varje sommar sedan 1952 arrangerat Länsläger 

för 4Hare mellan 10–15 år. Ett 4-dagars läger med övernattning, där 

alla klubbar i länet är välkomna att delta och tävla om att vinna den så 

kallade lägertoppen. Lägertoppen består av flera olika tävlingar likt 

Sveriges 4Hs Riksläger. I år blev tyvärr lägret inställt.  

Länsläger kickoff 

Den 29-30 Februari anordnade länslägerkommittén en Kick-Off på 

Ästad 4H-gård där hela gruppen samlades för att planera sommarens 

länsläger. Under Kick-Offen gjorde vi budget, planerade aktiviter, 

tävlingar, matsedel osv. Kick-Offen ägde rum innan Covid-19 var aktuell 

i Sverige och därför kunde vi planera lägret som vi alltid brukar med 

viruset bara i åtanken. Det var ett superbra tillfälle för alla att träffas då 

flera i gruppen bodde på andra ställen än i Halland där vi kunde lära ut 

nya i gruppen hur man t.ex gör en inbjudan eller lägger upp ett schema.  
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ÖVRIG VERKSAMHET 

Studiecirklar och Kulturarrangemang 
Under 2020 har Varbergs 4H-krets i samarbete med Studiefrämjandet 

genomfört 4 studiecirklar. Vid 4H-företagskickoffen den 8 april fick vi 

hjälp med ledare.  

 

Poängpromenad 31:e Maj  
Under morsdag 2020 hade Varbergskretsen en poängpromenad i 

Valinge. Själva poängpromenad var extremt uppskattad och det var en 

hel del folk som kom ut den dagen då vädret var perfekt! Det blev så 

pass att vi blev runt 60 deltagare över dagen! Poängpromenaden blev 

succé och det är något som vi gärna provar och arrangerar igen, 

speciellt under våren!  

 

4H-gårdar och dess verksamhet 
Under 2020 har Stättareds 4H-gård fortsatt bedriva sin djur- och 

lägerverksamhet. Detta år har vi och stättared tillsammans arrangerat 

en kretsträff för alla Varbergs medlemmar där de har fått ta del av 

Stättareds verksamhet. Stättared ligger strax utanför Veddige och är då 

nära till hands för många av våra medlemmar i kretsen och Varbergs-

bor. Varbergs klubbar har också möjligheten att ha aktiviteter och läger 

på gårdarna där man får ta del av deras fantastiska verksamhet.   

Ästad 4H-gård har också använts flitigt av klubbarna och vi har bland 

annat arrangerat Äventyrsläger på gården.  
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Varbergs 4H-krets 50 år 
Under 2020 firade vi som 4H-krets 50 års jubileum. Detta firades med 

ett årsmöte med tema ”kalas” och med massa tårta som fika under 

mötet. Styrelsens PR-utskott arrangerade en tävling för att fira vårt 

jubileum där medlemmarna fick dela med sig av deras bästa 4H-minne. 

Det utsågs en vinnare som fick en snygg 4H-tröja som pris! Vinnaren 

blev Linus Larsson från Träslövs 4H-klubb.  
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Tack! 
Vi i styrelsen vill framföra ett varmt och innerligt tack till alla 

organisationer, företag och sponsorer som hjälpt oss i Varbergs 4H-

krets att kunna se tillbaka på ett mycket lyckat 4H-år.  

 

Ett speciellt tack till: 

• Varbergs Sparbank  

• Stiftelsen Kronprinsessans Margaretas Minnesfond 

• Folke Bernadottes Minnesfond 

• Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs minne 

• Varbergs föreningsservice för hjälp på Stättared 4H-gård 

 

Vi ansökte om kompensationsbidrag från Varbergs kommun och blev 

beviljade 15.000kr i kompensation för det rådande bidragssystemet i 

Varbergs kommun, som missgynnar 4H-klubbarna. 

 

Vi vill även ge ett särskilt tack till alla som har ställt upp på ideella 

uppdrag för Varbergs 4H-krets under året. Vi vill tacka alla ledare, 

funktionärer och andra glädjespridare i Varbergs 4H-krets. Sist men inte 

minst vill vi tacka alla som har ställt upp i våra kommittéer och ordnat 

de fantastiska aktiviteterna som har varit under året. 
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VARBERGS 4H-KRETS STYRELSE 2020 

 

Oliver Brink, vice ordförande 
 
 
 

 Nathalie Andersson, kassör  
 

Nora Fagermyr, ledamot 
 
 
 

 Josef Forkman, ledamot 

 
 

William Ahlstedt, ledamot  
 
 

 Samuel Ruff, Suppleant 

Hugo Ackring, suppleant 
 

 Caroline Aronsson, 
suppleant 
 

Emilia Andersson 
ordförande 


