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Osäker på vem du ska kontakta?
Ring till vår expedition på 072 512 15 02
så svarar antingen Per eller Andreas.
Går även bra att maila till Halland@4H.se

Ungdomsinstruktör
Andreas Andersson

072 512 15 08
Andreas.Andersson@4H.se

Verksamhetsledare
Per Norrman

072 512 15 01
Per.Norrman@4H.se

Ordförande
Hampus Brink

076 812 46 52
Hampus.Brink@4H.se

KONTAKTA OSS

Vilken väg ska Hallands 4H gå?
Våren är här och länsförbundets årliga stämma
närmar sig. Tro det eller ej, men stämman är faktiskt
årets absolut viktigaste möte. Dels är det dagen då
Hallands 4H fyller år, vilket i sig är viktigt att
uppmärksamma. Men viktigast av allt är att det är på
det här mötet som alla våra medlemmar verkligen har
chansen att påverka!
Påverka vad då? Jo, allt! Det är nu på stämman som
vi ska välja in vilka som ska sitta med i de olika
grupperna och i styrelsen. Vi ska alltså välja in de som
ska leda hela vår förening.

Ifall du har något du vill framföra så är det nu du ska
passa på. Det kan både vara tråkiga och roliga åsikter.
En förutsättning för att demokratin ska fungera i vår
föreningen är att alla medlemmar verkligen tar tillfället
i akt och gör sin röst hörd!

Alla medlemmars röst och åsikter väger lika mycket!

Ett år med Covid-19
Nu har det gått ett år sedan Covid-19 kom till Sverige
och det har ju på ett eller annat sätt påverkat oss alla.
Först vill jag rikta ett stort tack till er som i största
möjliga mån har ställt om verksamheten istället för att
ställa in. Vår verksamhet är väldigt viktig och kanske
som viktigast nu.
Förhoppningsvis kan vi snart återgå till det normala
men fram tills dess vill jag uppmuntra alla att redan nu
börja fundera på vad vi vill göra när vi kan träffas igen.
Det bästa vore ifall vi kan stå redo att köra igång med
alla roliga arrangemang, projekt och liknande när
restriktionerna lättar.
Det är nämligen nu vi verkligen har chansen att
förändra och forma vår verksamhet. Ska vi åka till
Stockholm en helg, arrangera ett internationellt utbyte
med USA eller ska vi göra en gemensam tågluff
genom hela Europa? Du som läser detta bestämmer!
Det är vi tillsammans som bestämmer vad vi ska hitta
på. Oavsett ifall man är 8 år eller 25 år, har suttit med
i en styrelse sedan man var liten eller är helt ny inom
4H. Alla medlemmar får komma med idéer!

MEDLEMSBREV
FYRVÄPPLINGEN

Bästa hälsningar
Hampus Brink,
Ordförande
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FYRVÄPPLINGEN

Varför kommunikation är
en viktig del i demokratin

Vår förening bygger helt och hållet
på demokrati. Alla våra beslut
grundar sig på ett eller annat sätt i
demokrati.

En viktigt del i demokratin är bra
kommunikation. Dels att förstå vad
som sägs och vilka beslut som tas.
Föreställ dig att vi inom 4H enbart
skulle prata isländska, då hade få
förstått oss och få hade fått en
ärlig chans att påverka
föreningen. Så nästa gång du är
på ett möte, säkerställ att alla
förstår vad som diskuteras och
vilka beslut som faktiskt tas.

Minst lika viktigt, om inte viktigare,
är det att få tycka och utrycka sina
åsikter. Det ska även vara lätt att
göra det. Självklart kan man
utrycka sig på våra årsmöten eller
skicka ett mail. Men det är inte
tillräckligt enkelt.

Inom 4H har vi saknat en plattform
där medlemmar kan samlas och
prata. Därför har vi nu skapat en
egen Discordserver för alla våra
medlemmar!

Prata med oss via Discord

Som tidigare nämnt i det här
medlemsbrevet är kommunikation
en viktig del i demokratin. Men det
behöver inte alltid vara så svårt
eller komplicerat.

Ibland vill man enbart ha en
plattform att snacka på, öka
gemenskapen bland medlemmar
eller hitta en ny kompis att spela
Fortnite med.

Vår nya Discordserver finns till för
att alla våra medlemmar inom
Hallands 4H ska få möjlighet att
utrycka sina åsikter, tipsa
varandra om roliga arrangemang
och aktiviteter.

Anslut dig till vår server genom att
skanna den här Qr-koden!

Kommittén planerar att arrangera
länsläger i år ifall restriktionerna lättar
innan sommaren. Vi hoppas på det
bästa! Mer info kommer inom kort!

LÄNSLÄGER I ÄSTAD

JULI
1-4

Hallands 4H rivstartar med att bjuda
in alla som efter stämman har blivit
invalda i en grupp för en digital kickoff!
Notera dock att datumet kan ändras.

KICKOFF MED LÄNSFÖRBUNDET

MAJ
9

Första söndagen i maj är det dags för
Hallands 4Hs årliga stämma. Årets
viktigaste möte för alla ideella. Varmt
välkommen!

LÄNSFÖRBUNDSSTÄMMA

MAJ
8

Då Ledarutbildning steg 2 behövde
ställas in har Daniel Sjöberg istället
skapat en digital utbildning. Mer info
kommer på en separat inbjudan!

EN NY DIGITAL UTBILDNING

APRIL
24

Varbergs 4H-krets arrangerar en 4H-
företagskickoff likt tidigare år. Nytt för
i år är att den är digital. Anmälan finns
uppe på Membersky.

4H-FÖRETAGSKICKOFF

APRIL
24
SNART AKTUELLA HÄNDELSERENGAGERA DIG I HALLANDS 4H

Just nu söker vi ideella som vill ta sig an några av
våra lediga uppdrag. Kontakta oss och berätta vad
du är intresserad av. Du hittar kontaktuppgifter på
första sidan av medlemsbrevet. Hoppas vi hörs!

Utveckla hur vi jobbar med sponsorer
Vi ser idag ett större behov av sponsorer än tidigare
och nu vill vi tillsätta en grupp som ser över hur vi
jobbar med detta, utvecklar vårt arbetssätt och
hittar fler som vill stötta vår verksamhet.

Ny 4H-gård i Varberg
Vi har fått förfrågan om att starta en 4H-gård i
centrala Varberg och söker nu en eller flera ideella
som vill undersöka möjligheterna till att starta upp
den. Ett stort men kul projekt!

Gå med i 4H-företagsgruppen
Från stämman 2020 finns det önskemål om att få
igång 4H-företagsgruppen igen. Nu söker vi ideella
som kan tänka sig att sitta i gruppen och utveckla
hur vi jobbar med 4H-företag.

Engagera dig i Luciagruppen
Varje år arrangerar Hallands 4H Varbergs Lucia. Nu
söker vi även ideella som vill driva projektet under
2021. Ett mysigt projekt som uppskattas av många
i Varbergs kommun.

Hjärtats H

Hjärtats H står för gemenskap,
respekt och vänskap. Oavsett vad
för sexuell läggning, kön, religion
eller bakgrund man har ska man
känna sig trygg och välkommen
hos oss i 4H.

Den senaste tiden har vi dess-
värre kunnat se att främlings-
fientligheten och rasism har ökat
runt om i världen, vilket inte är bra.

Vi har inom Hallands 4H lagt stort
fokus på internationella utbyten för
att motverka detta. Genom att
delta i ett internationellt utbyte får
du större förståelse för världen, en
unik inblick i andra kulturer och
vänner från många olika länder.

Du som medlem kan antingen åka
själv som IFYE eller i grupp. De
senaste åren har vi arrangerat
utbyten med organisationer från
Uganda, Palestina och England.

Har du en rolig idé, aktivitet eller ett projekt?
Du vet väl om att du som medlem alltid har möjlighet att
påverka vår verksamhet, framförallt när det kommer till vad
vi ska hitta på! Har du förslag på roliga aktiviteter eller projekt
så är det enbart att höra av sig till Länsförbundsstyrelsen så
hjälper vi dig att komma igång!


