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FÖRORD
2020 VAR ETT ÅR DÅ VI UPPLEVT EN ANNORLUNDA VARDAG I SPÅREN AV COVID 
- ”DET NYA NORMALA”. Nya krav har ställts på vår verksamhet för att hindra smittsprid-
ningen samtidigt har fler barn och unga behov av att få vara tillsammans, kunna påverka 
och ta del av en aktiv fritid. Det är med stolthet vi i styrelsen har följt beslutsamheten 
bland våra medlemmar, ideellt engagerade och anställda som anpassat verksamheten 
och på så sätt kunnat fortsätta erbjuda tusentals barn och unga en möjlighet att vara på 
lantgårdsläger eller friluftsläger och delta i 4H-aktiviteter runt om i Sverige även ett år som 
detta. Dessutom ser vi hur viktiga mötesplatser våra 4H-gårdar är för möten mellan alla 
åldrar och generationer. Även om det är våra barn och unga som har sina aktiviteter på 
gården har antalet besökare ökat med mer än 40 procent och fler än 2 miljoner personer 
besökt vår verksamhet. På 4H-gården får varje individ möjlighet att utvecklas i en trygg 
miljö och med lantliga inslag. För våra besökande är mötet med djur, natur, odling, stu-
diebesök på 4H gården, kretsloppsbesök och mycket mer en viktig del i att brygga över 
mellan stad och landsbygd.  

2020 var också året då vi genomförde den första digitala årsstämman i 4H:s historia. Det 
är idag naturligt att vi använder digitala system för att kunna genomföra nationella möten 
och utbildningar. Det nya normala är här för att stanna och det är vi fortsätter utforska 
vilka möjligheter detta medför med spänning. Digitala möten ser vi som ett komplement 
som knyter oss samman när geografin och pandemin står ivägen. När vi kan återgå till 
att träffas fysiskt kommer vi återigen att kunna fullfölja 4H:s arbetsprogram enligt plan där 
vi detta år med sorg i hjärtat fick ställa om och avstå ett efterlängtat Riksläger i Kalmar. 
Vi tackar alla eldsjälar som arbetade med arrangemanget och hoppas att i framtiden få 
möjlighet komma på ett Riksläger i Kalmar.  
 
Stort tack till alla 4H:are, 4H-ledare, personal, ideellt engagerade och alla som på olika 
sätt bidrar till att ge barn och unga en värdefull fritid. Tillsammans gör vi skillnad!

Katarina Ulfsparre
Ordförande Riksförbundsstyrelsen
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4H-ÅRET 
2020

4Hs NATIONELLA KONFERENS
I SLUTET AV JANUARI HÖLLS 4HS NATIONELLA KONFERENS. En konferens som 
samlade närmare 100 medlemmar och anställda från hela landet, för att under en helg 
utvecklas, utbildas och inspireras. Konferensen ägde rum på Valla Folkhögskola i 
Linköping. 

Under fredagen startade konferensen med en inspirationsföreläsning av entreprenören 
och affärskvinnan Tilda Nordh. Föreläsningen handlade om entreprenörskap och driv, där 
Tilda berättade om hur hennes entreprenörsresa och hur man kan gå från en idé och vi-
sion till en verklig verksamhet. Tilda lyfte även upp hur fantastiskt det är att man i 4H som 
ung får vara med och ta plats och driva sina idéer i projekt eller i styrelsearbetet. Samt 
hur stor betydelse det har för främja av engagemang och driv.  

Under lördagen deltog deltagarna på olika utbildande inriktningar. Inriktningarna handlade 
om allt från Agenda 2030 där mycket dialog fördes kring hur man kan jobba för Agendan 
i sin lokala verksamhet. Till hur styrelsearbete fungerar och hur man jobbat på ett bra och 
effektivt sätt i sin styrelse. Det utbildades även i det nya material som tagits fram för hur 
4H-Gårdar kan erbjuda skolor olika typer av utbildande besök som ligger i enlighet med 
läroplanen.  

Konferensen avslutades på söndagen med diskussionstorg där deltagarna fick tillfälle 
att diskutera aktuella ämnen för organisationen. Detta för att få en förankring och få höra 
medlemmarnas åsikter kring olika ämnen. Ämnen som diskuterades var bland annat 
kommunikation, organisationsstruktur och vilka projekt vi ska bedriva nationellt.  

En helg som fyllde deltagarna med ny kunskap, inspiration och nya 4H-vänner!  
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KLÖVERGALAN

ÅRETS LEDARE

ÅRETS KOMPIS

ÅRETS PROJEKTÅRETS STYRELSEMEDLEM

ÅRETS ANSTÄLLDA

ÅRETS VERKSAMHET

ÅRETS ELDSJÄL

Julia Österlund 
Sanda 4H

Louise Eriksson 
Karlstads 4H

Brädspelsklubben, Skåne läns 4H 
Brädspel 4H-klubb, Halland

Elin Elander
Riksförbundet Sveriges 4H 

Lukas Johansson
Sanda 4H

Mål 4H-Bokmalarna 
Akalla 4H 

Filip Eriksson
Uppsala läns 4H

UNDER NATIONELLA KONFERENSEN ARRANGERAS ÄVEN DEN ÅRLIGA KLÖVER-
GALAN. En gala vars syfte är att uppmärksamma den fantastiska verksamheten som be-
drivs men också de ideella krafterna runt om i organisationen samt de anställdas insatser.  
Priser delades ut till följande personer i de olika kategorierna:  

FOTO: ALMA BENGTSSON
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I AUGUSTI SAMLADES STRAX ÖVER 50 DELTAGARE FÖR ATT UNDER EN HELG HA 
SVERIGES 4HS FÖRSTA DIGITALA STÄMMA. Stämman är Sveriges 4Hs högst 
beslutande organ där medlemmarna bestämmer riktningen för organisationen men också 
vilka som ska få förtroendet att leda organisationen.  

För att tillgängliggöra samt stärka den demokratiska processen arrangerades två 
förberedande utskottsmöten. Detta för att man skulle ha gott om tid att diskutera de 
handlingar som skulle komma upp på stämman men också för att förbereda yrkanden. 
Utskottsmötena var fokuserade till propositioner & motioner och sedan en för ekonomi. 

För att stämman skulle bli enkel att delta på samt genomföra så användes beslutsstöd-
systemet VoteIT. Det gjorde att alla deltagare kunde tydligt se vilken dagordningspunkt 
som var pågående samt på ett smidigt sätt rösta och se resultaten av omröstningarna.  

En stämma som går till historien som den första digitala stämman för Sveriges 4H!  

DIGITAL RIKSFÖRBUNDSSTÄMMA
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GETYOGA PÅ GRÄNBY 4H-GÅRD
SOMMAREN 2020 TESTADE UPPSALA 4H NY VERKSAMHET PÅ GRÄNBY 4H-GÅRD, 
NÄMLIGEN GETYOGA. Getyoga är något som Hallands 4H startade med redan för 
något år sedan på Stättareds 4H-gård. 

Tillsammans med Gränby 4Hs eminenta instruktörer Karik Master och Karin Ljunberg 
samt ett gäng skuttglada, folkkära killingar hade Gränby sitt första tillfälle i början av juli 
och det blev en större succé än vad Uppsala 4H vågat hoppats på. Fast det förstås – vem 
vill inte få chansen att sträcka ut i gröngräset under en strålande sommarsol med små 
killingar skuttandes omkring sig? 

På Gränby 4H-gård finns som tur är hagar med mycket yta, så alla deltagare kunde hålla 
trygga avstånd mellan varandra och hålla aktiviteten igång trots de ålagda restriktionerna 
från Folkhälsomyndigheten. Detta var en stor faktor till att det fortsatte vara en populär 
aktivitet hela sommaren. 

Från juli till september hann Uppsala 4H med ett tjugotal välbesökta tillfällen, och förfrå-
gan efter en ny termin är hög. Inför sommaren 2021 säger Uppsala 4H att de självklart 
kommer starta igång igen, och de väntar nu med spänning på att de nya killingarna ska 
komma så att de kan spika uppstarten och njuta av en ny sommar med getyoga. 

FOTO: EMMA KRUSTEN
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BOKPROJEKTET ”BOKMALARNA”, 
AKALLA 4H-GÅRD
NÖJESLÄSNINGEN MINSKAR BLAND BARN OCH UNGA VILKET HAR LETT TILL 
BRISTANDE LÄSFÖRMÅGA. Det visade en rapport från Svenska Förläggareföreningen. 
Detta var något som Akalla 4H- Gård i Stockholm tyckte var problematiskt och något de 
ville vara med och motverka. De startade därför projektet Bokmalarna som skulle upp-
muntra barn och unga att läsa mer.  

I projektet Bokmalarna besökte Akalla 4H bland annat förskolor där de hade med sig en 
sagopåse med sagan om Bockarna Bruse. När förskolan sedan kom på besök fick de 
träffa de riktiga getabockarna samt fick ett varsitt exemplar av boken om Bockarna Bruse.  

Akalla 4H involverade även läsningen i sin dagliga verksamhet där alla deltagare som 
var med på hästkurs fick en varsin faktabok om hästar som de sedan kunde ta hem och 
läsa. Ledargruppen på Akalla fick även de en varsin deckare att kunna läsa. För det allra 
minsta barnen så hade man högläsning medans man satt och myste med kaninerna. Allt 
detta för att uppmuntra till mer läsning!  

Projektet växte också fram genom 4Hs arbete med Agenda 2030 där ett flertal mål ar-
betades med under projektet. Verksamhetsledaren på Akalla 4H, Christina Spano lyfter 
även upp hur meningsfullt det är att man har möjlighet att ge bort böcker till barnfamiljer 
som vanligtvis inte skulle ha råd att köpa dem själv.  

Projektet blev så framgångsrikt att Akalla 4H och Bokmalarna blev en av fem finalister i 
Läsguldet. Läsguldet “tillgänglig läsning för alla” är ett pris som Myndigheten för tillgäng-
liga medier delar ut årligen. Läsguldet uppmärksammar personer, organisationer eller 
institutioner som “på ett utmärkt sätt skapar möjligheter för personer med läsnedsättning 
eller med nedsatt läsförmåga, att läsa på sina villkor.”  

4H är en plats för lärande och Akalla 4Hs projekt Bokmalarna är ett tydligt exempel på hur 
man kan involvera läsning i det här fallet med barn och ungas fritidsintresse.  
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TIKTOK
ÄR MAN NÅGORLUNDA UNG HAR MAN OMÖJLIGT MISSAT SOCIALA MEDIER 
PLATTFORMEN TIKTOK, VILKEN NU ÄR EN AV VÄRLDENS STÖRSTA SOCIALA 
MEDIER. På TikTok kan användarna skapa och ladda upp olika typer av korta filmer. Un-
der sommaren 2020 startade Sveriges 4H upp sitt TikTok-konto och lånade under året ut 
kontot till flera olika klubbar, 4H-gårdar och länsförbund.  

De första som använde kontot var Hallands 4H tillsammans med Ästad 4H där det under 
hela sommaren arrangerades läger. Under ett par veckor skapade Ästad 4H och dess 
medlemmar flera olika TikToks där vi fick möjligheten att se vad som händer på Hallands 
4Hs sommarläger. Lägereldar, kanoter, djur och  roliga klipp på ledare samt deltagare lad-
dades titt som tätt upp.  

Samtidigt använde Gränby 4H kontot och visade oss runt på deras 4H-gård, framförallt 
bland getterna. Via vårt konto kunde vi se getter som både gör roliga tricks och high-fives! 
Även Värmlands 4H och Sanda 4H-klubb lånade kontot för att visa upp hur kul de hade 
det på sina läger som de arrangerade. Stättareds 4H var sist ut att under en helg 
använda kontot för att visa upp några av sina djur på gården!  

TikTok-kontot hade under 2020 ca 140 följare och sammanlagt drygt 900 gilla-
markeringar.  
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REDE - Respekt Empati Djur Etik
SAMARBETE ÖVER ORGANISATIONSGRÄNSER! Stockholm läns 4H har sedan några 
år tillbaka ett samarbete med Djurskyddet Sverige. Djurskyddsorganisationen Djurskyd-
det Sverige ger ut ett empatiutvecklande värdegrundsmaterial som heter REDE - “Re-
spekt Empati Djur Etik” till skolor och förskolor. Materialet består av olika övningar som 
utvecklar barns empati för djur och andra individer.  

Samarbetet har gått ut på att 4Hs anställda fått utbildning och material till en anpassad 
REDE-övning som heter Djurens och våra känslor som är anpassad till 4H:s verksamhet.  

4H-Gårdarna har tagit emot barngrupper från förskolor och skolor. Med lektionen lär sig 
barnen förstå att djur också har känslor och att olika djur visar känslor på olika sätt. 
Lektionen börjar med att prata om hur barnen själva uttrycker olika känslor och sedan 
studeras vi djurens uttryck. Övningen ger barnen en medvetenhet att djuren blir 
påverkade av vårt beteende och reagerar därefter. I enlighet med 4H-Gårdspedagogiken 
så får barnen komma ut och se i verkligheten hur djur reagerar och känner istället för att 
prata om det på förskolan.  

REDE är ett av flera paket som skolor och förskolor kan boka på 4H-Gårdar. 4H-Gårdar-
na tar emot tusentals barn och ungdomar från förskolor och skolor årligen för att utbilda i 
materialet REDE, men även kring kretslopp och biologisk mångfald. 

Christina Spanó verksamhetsledare på Akalla & Tenstas 4H-Gårdar har jobbat aktivt med 
materialet under ett par års tid. På Akalla & Tensta har man även inkluderat REDE i i den 
ordinarie kurs och lägerverksamheten. 

“Barn idag har mindre kontakt med djur än förut och många av de barn vi träffar tror inte 
att djur har känslor. Jag tror att REDE ligger väldigt rätt i tiden med det ökade våld vi ser 
i samhället så är det extra viktigt att barn i redan tidig ålder får lära sig om respekt och 
empati.” - Christina Spanó, Verksamhetsledare  

Samarbetet med Djurskyddet Sverige är väldigt värdefullt och speciellt materialet REDE 
som går helt i linje med vad 4H som vill skapa människor som är ansvarstagande och 
visar respekt för sin omvärld.  
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SATSNING PÅ ODENSLUNDS 4H-GÅRD
UNDER 2019 INLEDDE SVERIGES 4H, ÄLVSBORGS LÄNSFÖRBUND SAMT ODEN-
SLUNDS 4H-GÅRD I BORÅS EN SATSNING SOM HANDLADE OM EN NYSTART FÖR 
ODENSLUNDS 4H-GÅRD. ETT ARBETE SOM TOG FART UNDER 2020!  

Den nya satsningen syftade till att skapa mer verksamhet på Odenslunds 4H och få fler 
medlemmar. I samband med detta breddades verksamheten för att intressera flera att bli 
medlemmar och engagera sig.  

Framgångarna med satsningen blev att man lyckades vända en nedläggningshotad 
4H-Gård med hjälp av att ändra verksamhetsinriktningen och jobba i nära samarbete. 
En annan framgång var att 70 fler barn och ungdomar fick ta del av verksamheten hos 
Odenslunds 4H-Klubb jämfört med året innan. Vilket i sin tur ledde till att flera barn och 
ungdomar fick vara med och ta ansvar samt påverka sin egna fritid.

4H-DAGEN
DEN NATIONELLA 4H-DAGEN INTRÄFFADE LÖRDAGEN DEN 19 SEPTEMBER 2020. 
4H-dagen är vanligtvis en dag då tusentals medlemmar och besökare möts på 4H-
gårdarna och klubbarna. På grund av rådande pandemi var det inte möjligt att fira detta 
på det vanliga sättet, utan dagen uppmärksammades istället digitalt på sociala medier. 
Bland annat så dedikerade Uppsala 4H en hel vecka till detta då de lade upp olika inlägg 
med fakta om 4H på deras instagram. 
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KVALITETSSÄKRING AV 4H-GÅRDAR  
UNDER 2019 STARTADES ARBETET MED ATT FULLFÖLJA DE KVALITETSSÄKRINGS-
KRAV SOM BESLUTADES PÅ STÄMMAN 2010 RÖRANDE 4H-GÅRDARNA.   

Under hösten 2019 hade de flesta gårdar skickat in de dokument som efterfrågades i 
kvalitetssäkringen. Vilket sedan följdes upp med besök under vintern och våren 2020 på 
flertalet av landets 4H-gårdar.  

Kontrollerna gjordes av Antonia Mossberg - Odenslunds 4H-gård, Annika Jansson – 
Stora Skuggans 4H-gård, Christaina Spanó - Akalla & Tenstas 4H-gårdar samt Sofia 
Lindwall Ek - Växjö 4H-gård. Samtliga besitter stor kunskap om kvalitetssäkringsdoku-
mentet samt de lagar och regler 4H-gårdar ska följa. Vid många av besöken deltog även 
Katarina Ulfsparre - Ordförande Riksförbundsstyrelsen Sveriges 4H samt Bodil Åström - 
Generalsekreterare Sveriges 4H.  

Många av 4H-Gårdarna arbetar aktivt och systematiskt med kvalitetssäkringsdokumen-
tet och klarade av kontrollerna utan anmärkningar. De gårdar som fick anmärkningar har 
erbjudits stöttning av personal som arbetat med kvalitetssäkringen för att sedan kunna bli 
godkända.  

Att kvalitetssäkra 4H-gårdarna är ett viktigt arbete för att säkerställa att de arenor där 
vi erbjuder vår barn- och ungdomsverksamhet är säkra anläggningar som följer aktuell 
lagstiftning. Men även för att bibehålla en god och balanserad kvalité över hela landet 
gällande 4H-Gårdarna.  

Projektledare för kvalitetssäkringsarbetet är Sofia Lindwall Ek från Riksförbundet 
Sveriges 4H. 

FOTO: ALMA BENGTSSON



UNGDOMSPOLITISKA RÅDET
FRÅN 2020 HAR 4H VARIT INBJUDNA TILL UNGDOMSPOLITISKA RÅDET I EN 
PLATS SOM ROTERANDE MEDLEM.Ungdomspolitiska rådet består av sex permanenta 
medlemmar och 20 roterande medlemmar vilka överlappande väljs på mandatperioder 
om fyra år.

I maj 2020 träffade ungdomspolitiska rådet kultur-, demokrati-, idrotts- och 
ungdomsminister Amanda Lind. Temat för mötet var ”Ungas inflytande och förutsättningar 
för deltagande i demokratiska processer”. Lena Nyberg, generaldirektör för Myndigheten 
för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, presenterade inledningsvis en rapport 
”Fokus 18 – Vilka ska med? Ungas sociala inkludering i Sverige”. Det blev även aktuellt 
att ta upp hur pågående pandemi påverkade ungdomsverksamheten i Sverige. Det 
resultat som blev utifrån mötet är att i slutet av 2020 fick MUCF i uppdrag att fördela 
regeringens förstärkning av bidraget till barn- och ungdomsorganisationer på 50 miljoner 
kronor årligen 2020–2022.  

I övrigt har ungdomspolitiska rådet framfört åsikter och gett information om ungdoms-
frågor som ligger till underlag för en ungdomspolitisk skrivelse. Utvecklingen av 
ungdomars levnadsvillkor redovisas med avseende på hälsa, utbildning, arbete, brottslig-
het, utsatthet för brott, boende, fritid, idrottande och kulturutövande. Regeringen 
presenterar i skrivelsen även ett handlingsprogram med insatser som ska bidra till att det 
ungdomspolitiska målet uppfylls. Skrivelsen lyfter även prioriterade områden för att främja 
utvecklingen mot målet: den psykiska hälsan bland unga ska öka, social inkludering och 
etablering på arbetsmarknaden ska öka, alla unga ska ha en meningsfull fritid och alla 
unga ska vara delaktiga i samhällsbygget. Skrivelsen innehåller också en genomgång av 
det internationella samarbetet inom ungdomspolitiken.
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EUROPEISKT MÖTE
SVERIGES 4H ÄR ANSLUTET TILL GLOBAL 4-H NETWORK OCH DÄRIGENOM HAR VI 
ÄVEN ETT EUROPEISKT SAMARBETE MED 4H I ANDRA EUROPEISKA LÄNDER. 
Tidigare har vi träffats en till två gånger per år och utbytt erfarenheter och samarbetat 
kring olika projekt, men de senaste åren har det gått på sparlåga.

Erik Johansson, som även är ordförande för Global 4-H Network, tog under året initiativ 
till att komma igång med träffarna igen. Fördelen nu är att alla är väl insatta i att använda 
digitala verktyg på grund av pandemin och det var därigenom inte svårt att sätta upp ett 
digitalt möte i december.

Förutom Erik deltog från Sveriges 4H Bodil Åström och Katarina Ulfsparre och vi 
berättade om vad som var på gång hos oss. I retur fick vi höra om många spännande 
projekt som är på gång hos våra systerorganisationer och alla gick från mötet med fina 
idéer om kommande verksamhet – exempelvis hur Finska 4H organiserat sommarjobb till 
tiotusentals ungdomar under pandemin.

Förhoppningen är att detta möte blir ett startskott på ett utökat samarbete mellan 4H-
organisationerna i Europa. För närvarande finns 4H i Sverige, Norge, Danmark, Finland, 
Estland, Lettland, Litauen, Ryssland, Polen, Kosovo och Rumänien.
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NY GENERALSEKRETERARE
UNDER VÅREN 2020 GENOMFÖRDES EN NOGGRANN OCH GEDIGEN 
REKRYTERINGSPROCESS FÖR ATT HITTA RIKSFÖRBUNDET SVERIGES 4H:S NÄSTA
GENERALSEKRETERARE. Detta ledde till anställningen av Bodil Åström. Bodil tillträdde 
tjänsten den första augusti 2020.

Kommunikationsgruppen träffade Bodil för en intervju om vad som fångade
hennes intresse kring tjänsten men också om vilka tidigare erfarenheter hon tar med sig 
in i rollen.  

BODIL, VAD VAR DET SOM FÅNGADE DITT INTRESSE FÖR ATT BLI 4HS NYA GENE-
RALSEKRETERARE?
Det som fångade mitt intresse var att få chansen att få jobba i en organisation där jag 
som ideellt engagerad bara haft goda erfarenheter av. Dessutom uppdraget i sig där 
formuleringen i annonsen om att 4H befinner sig i en utvecklingsfas där tillväxt och fram-
åtanda står i fokus lockade mig. Jag gillar utveckling och jag har god erfarenhet av det i 
alla mina tidigare arbetsroller.

VAD INOM 4H ENGAGERAR OCH INSPIRERAR DIG? 
Vår vision om att alla barn och unga ska utvecklas till engagerande, ansvarstagande 
människor med respekt för omvärlden är både inspirerande och engagerande. 4H gör 
mycket viktiga insatser för många barn och unga. Det är viktigt för mig att bidra till något 
gott. Jag har träffat många eldsjälar inom vår organisation, både anställda och ideellt 
engagerade. Vi kan göra skillnad!

VILKA TIDIGARE ERFARENHETER TAR DU MED DIG IN I TJÄNSTEN SOM 
GENERALSEKRETERARE?
Min erfarenhet av verksamhetsledning, förändrings- och utvecklingsarbeten, min kunskap 
inom ekonomi och mitt intresse för samverkan mellan människor.

HUR SER DU PÅ SVERIGES 4HS FRAMTID?
Jag ser att vi kan nå ut till ännu fler med den fina verksamhet vi har. Vi kan göra skillnad 
för många fler barn och unga och vi har en unikitet i vårt varumärke som är en stor 
potential. Våra gårdar är ett fantastisk mötesplats för både medlemmar och besökare 
som vi ska vara stolta över. Våra lägerplatser ger många en härlig sommarvecka som är 
en bra väg in i en verksamhet som kan lära om demokrati och ledarskap. Vi har en
intressant plattform som medlemsorganisation i svenskt friluftsliv, goda samarbetspart-
ners både nationellt och internationellt som jag vill utveckla.

Slutligen vill jag säga jag verkligen glad och stolt över att få arbeta för 4H i Sverige. Vi gör 
så mycket bra och vi har en otrolig potential. Vi bidrar med värde för barn och unga, och 
dessutom till samhället i stort.
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VARBERGS 4H - 50 ÅR
ÅR 1970 GRUNDADES VARBERGS 4H, VILKET UNDER 2020 RESULTERADE I ATT DE 
FYLLDE 50 ÅR! Styrelsen för Varbergs 4H anordnade därför en tävling där man under 
en tid fick skicka in sina bästa 4H-minnen och vinnaren vann en 4H-hoodie. Flera bidrag 
skickades in och en vinnare korades. Ett minne som skickades in var från när ledarna 
under en kurs skulle laga mat, men inte riktigt fick till smakerna. Smakerna var såpass fel 
att det slutade med att alla istället fick äta korv med bröd. Maträtten fick sedan 
smeknamnet Pasta Thaibonara. Lära genom att göra!  

Bidraget som vann handlade dock inte alls om matlagning, istället handlade minnet om 
läger. Varbergs 4Hs krets har i många år haft som tradition att arrangera läger på en åker 
ute på landsbygden, där alla medlemmar mellan 10-15 år är välkomna. Under 
lägret sover deltagarna i tält och tävlar, precis som på det nationella rikslägret. Minnet 
kom från 2019 när de en kväll plötsligt dök upp en grupp Tyska scouter. De såg att det 
fanns en lägereld och att det var en grupp med barn och unga där i samma ålder som 
dem, så de frågade ifall de kunde få slå upp sina tält vid oss och delta i lägereldsmyset - 
vilket de även fick. Det hela resulterade i en väldigt mysig och spännande lägereldskväll 
med både tidigare vänner från Sverige och nya från Tyskland.  

Varbergs 4H har alltså bedrivit verksamhet i 50 år och ser fram emot minst 50 år till av 
fantastisk 4H-verksamhet! 
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HALLANDS 4H HAR ARRANGERAT LUCIA VARBERG I ÖVER 30 ÅR OCH I ÅR VAR 
INGET UNDANTAG. Vanligtvis ses och hörs arrangemanget av tusentals Varbergare 
och syftet med Lucia Varberg är till stor del att sprida ljus, vilket förmodligen behövdes 
som mest i år. Med tanke på pandemin var det inte möjligt att göra likt tidigare år, i stället 
fick vi göra arrangemanget digitalt.  

Den 6 december runt klockan 17.00, samma dag och tid Lucia kröningen egentligen 
skulle ägt rum träffades Hampus Brink, Julia Hedblom, Elin Johansson, Josefine Lundin, 
Jennifer West, Elina Sjöwall och Tilda Apelqvist samt gitarristen Jacob Johansson. Med 
andra ord Hallands 4Hs ordförande och gruppen som var med i luciatruppen 2017. Till-
sammans filmade de ett helt Luciaframträdande som sedan klipptes ihop och publicerad-
es på Hallands Nyheters hemsida. Framträdandet skickades även till alla äldreboenden i 
hela Halland och flera olika företag.  

Klockan 07:00 söndagen den 13 december publicerades filmen på Hallands Nyheters 
hemsida och under onsdagen den 16 december hade filmen fått drygt 3600 visningar, vil-
ket Hallands nyheters nyhetschef Laura Zurman anser är väldigt bra. Videon som ladda-
des upp på YouTube för företagen samt äldreboendena hade samma tid ca 750 visningar.  

Notera dock att siffran enbart anger hur många visningar filmen har haft på respektive 
plattform, inte hur många personer som faktiskt har sett videon. Antalet personer som har 
sett videon beräknas vara betydligt fler än 4375 då vi vet att många har tittat på framträ-
dandet tillsammans. 

Hallands 4H är glada över att de hade möjlighet att ställa om och sprida ljus och värme i 
en osäker tid. 

VARBERGS LUCIA

Foto ur ”Trailer Lucia 2020”. Se klippet här: https://www.youtube.com/watch?v=X4bnbQNVDbM
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PERSONALKONFERENS
DEN 3 NOVEMBER ARRANGERADES 4H:S NATIONELLA PERSONALKONFERENS. 
Efter skärpta lokala restriktioner kort inpå ställdes snabbt den semi-digitala konferens om 
till en helt digital, vilket blev en framgångsfaktor då konferensen slog deltagarrekord! 

Konferensens värdar Elin Elander och Per Carlsson ledde konferensen från Sveriges 
4H:s kansli i Katrineholm som dagen till ära hade förvandlats till en teknikgrotta med 
konferenstelefoner, flera skärmar, projektorer, datorer, kameror och sladdar överallt. Allt 
för att leverera en personaldag av hög kvalité!  

Katarina Ulfsparre, ordförande Sveriges 4H och Bodil Åström, generalsekreterare inledde 
programmet och presenterade vad styrelsen och riksförbundet jobbar med nu och hur det 
senaste året har varit.  

Konferensen fortlöpte under dagen med workshops om det nationella projektet ”Lära 
genom att göra i naturen på 4H-gården” som finansieras av Svenskt Friluftsliv. På konfe-
rensen diskuterades även kvalitetssäkringsarbetet som görs på samtliga 4H-Gårdar runt 
om i landet och effekterna det fått på många plan. Under samma workshop diskuterades 
resurser, behov och framgångsfaktorer för att nå ut med 4H:s pedagogik och varumärke 
till samarbetspartners.  

Per Carlsson projektledare för “Pinnbröd åt folket” redogjorde för sitt arbete med projektet 
som fokuserar på läger och utbildning av medlemmar i åldern 13-18 år vilket är en mål-
grupp som vi har ett behov av att behålla, engagera och utveckla inom organisationen.  

Sammanfattningsvis var Sveriges 4Hs personalkonferens en dag fylld med diskussioner, 
workshops och härligt umgänge med anställda från Sveriges nordliga till sydliga delar.
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REPRESENTATION LSU & MUCF
SVERIGES 4H ÄR MEDLEMSORGANISATION HOS LSU - LANDSRÅDET FÖR SVERI-
GES UNGDOMSORGANISATIONER. LSU är en intresse- och samarbetsorganisation 
som samlar 83 nationella ungdomsorganisationer. LSUs uppgift är att stärka ungas de-
mokratiska organisering med mänskliga rättigheter som utgångspunkt.  

Under 2020 har 4H deltagit på möten och träffar där samtal har förts om hur ungdoms-
rörelsen. Allt från våra utmaningar till hur vi har påverkas av pandemin. Men också kring 
hur våra respektive organisationer jobbar med olika samhällsaktuella frågor. För 4H är det 
självklart att vara med och ta plats och berätta om de utmaningar som finns för oss som 
organisation men även för ungdomsrörelsen i stort.  

I början av året deltog två representanter ur riksförbundsstyrelsen på ett möte med LSU 
och MUCF – Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor. Mötet handlade om 
hur arbetet kring statsbidraget till Sveriges ungdomsorganisationer går till. På mötet lyfte 
vi från ungdomsorganisationerna utmaningarna som finns för oss idag och hur vi ser 
lösningar på dessa utmaningar framåt. På mötet deltog bland annat Ordförande för LSU 
men även Generaldirektören för MUCF.  

4H är en samhällsaktör man kan lite på och vi för våra medlemmars talan i det frågor och 
områdena där vi ser ett stort behov av förändring och informering till beslutsfattare så 
som politiker, kommuner och myndigheter.  



OM 4H

26

VÅR VISION
4H:S VISION ÄR ATT ALLA BARN OCH UNGDOMAR SKA UTVECKLAS TILL ENGA-
GERADE, VÄLMÅENDE OCH ANSVARSTAGANDE MÄNNISKOR MED RESPEKT FÖR 
OMVÄRLDEN. Vi har alla ett gemensamt ansvar för världen vi lever i och att samhället 
utvecklas på ett hållbart sätt. För att kunna förändra och utveckla krävs engagemang och 
kunskap. Genom att få kunskap till sig genom huvudets H får barn och unga mod till att 
våga ifrågasätta och ta ställning. 4H:s trygga föreningsdemokrati ger goda förutsättningar 
för att utvecklas och engagera sig djupare. Föreningsdemokratin ger också förutsättning-
ar för att praktiskt gå från idé till handling (Hand – färdighet) och därigenom låta unga 
påverka sin egen och sina kompisars fritid. Verksamheten är gjord av och för barn och 
ungdomar.

Vi tycker att det är oerhört viktigt att unga tidigt får möjlighet att ingå i en styrelse. Däri-
genom kommer ansvarstagande naturligt och skapar en plattform där personer kan göra 
medvetna val, fatta beslut med en känsla av trygghet och stå för sina handlingar. Att vara 
ansvarstagande i 4H innebär också att det är en självklarhet att varje individ oavsett kön, 
social eller kulturell bakgrund respekteras. Detta är ett gemensamt ansvar som vi tar i en-
lighet med hjärtats H (Hjärta – respekt, medkänsla, empati). Att vara välmående innebär 
i 4H att en person värnar om sin och andras hälsa i alla aspekter enligt hälsans H (Hälsa 
– sunt levnadssätt).

Mottot i 4H “Lära genom att göra” är otroligt viktigt för organisationen. Det är ett starkt 
verktyg som genom alla tider gjort att många barn- och ungdomar vågat prova nya saker. 
Med stöd från teori vittnar många barn och  ungdomar om att de för första gången känt 
att de haft lätt för att ta till sig nya kunskaper. Detta är något 4H är oerhört stolta över. 
4H:s pedagogik utmanar det traditionella systemet där teori understöds av praktik. Vi gör 
tvärtom och det har gjort underverk för många barn och ungas självförtroende, självkäns-
la och utveckling.

Allt lärande sker med Huvud, Hjärta, Hand och Hälsa i fokus. Huvudets kunskap repre-
senterar vad vi måste kunna för att ta ansvar i livet, Hjärtats känsla lär oss att visa kärlek, 
empati och respekt, Handens praktiska kunnande befäster kunskapen och Hälsan främ-
jas när vi använder kropp och sinne och utvecklas utan stress.

I 4H uppmuntrar vi till att ungdomar ska leda aktiviteter för yngre medlemmar. Vi vill ge 
dem det ansvaret, de utvecklas och växer med uppgiften.

Visionen ska uppnås genom att de fyra H:na genomsyrar alla organisationens aktiviteter 
och att vi arbetar enligt mottot “Lära genom att göra”.
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HISTORIA
DEN FÖRSTA 4H-KLUBBEN STARTADES ÅR 1902 I SPRINGFIELD, OHIO OCH 
SPREDS GANSKA SNART VIDARE UT I RESTEN AV USA. De första åren bestod 
4H-verksamheten främst av tävlingar och naturstudier. Från början fick bara pojkar vara 
med i klubbarna men det dröjde inte länge innan flickorna också fick vara med. År 1911 
vet man att både namnet 4H och loggan, fyrklövern med ett H på varje blad, användes. 

Idéerna bakom 4H kom ganska tidigt till Skandinavien. Framför allt i Danmark och i Sve-
rige var man intresserad. I Sverige bildades Jordbrukare-Ungdomens Förbund (JUF) år 
1918. JUF var ett förbund för i huvudsak äldre ungdom, men man ville ha verksamhet 
även för ungdomar i 11-12-årsåldern. År 1924 beslöt man att ta upp 4H-programmet och 
året därpå startade 4H-företagsverksamhet i Skaraborgs län. Snart var arbetet igång över 
hela landet.

4H finns idag i ett 80-tal länder. I de gamla brittiska imperieländerna går det under 
benämningen Young Farmers. För de europeiska länderna finns samarbets-
organisationen ”European Committee for Young Farmer’s and 4H Clubs”. Världs-
nätverket Global 4H Network finns också och har som mål att stärka samhälle och värld 
genom positiv ungdomsutveckling.

För det nordiska samarbetet finns samarbetsorganisationen NSU (Nordisk Sam-
organisation för Ungdomsarbete). I dess regi arrangeras t.ex. nordiska läger, ungdoms-
stämma, lantungdomskonferenser m.m.

RIKSLÄGER I ÖSTHAMMAR 1967. PÅ BILD: BRITT AXELSSON OCH 
EIVOR JOHANSSON. FOTO: OKÄND.
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ORGANISATION
Riksförbundet Sveriges 4H är uppbyggt i flera led. Varje led har enskilda uppgifter, samti-
digt som alla verkar för att vara en samlad organisation. Det är viktigt att komma ihåg den 
demokratiska processen och att varje enskildmedlem har möjlighet att göra sin röst hörd.

RIKSFÖRBUND
Riksförbundet leds av Riksförbundsstyrelsen. Varje år hålls en Riksförbundsstämma där 
medlemmarna får vara med i den demokratiska processen och bestämma om verksam-
het och hur organisationen ska utvecklas och drivas. Styrelsen styr sedan organisationen 
så som Riksförbundsstämman beslutat. Styrelsen ordnar aktiviteter för medlemmarna och 
arbetar med utveckling av verksamheten samtidigt som de ansvarar för ekonomin och 
ser till att den läns- och klubbstyrda verksamheten fungerar genom att stötta och hjälpa 
till där det behövs. Till hjälp finns det anställda på Riksförbundets kansli i Katrineholm. De 
anställda jobbar bland annat med löneservice, administration, representation, 
problemlösning och utveckling av verksamhet.

Sveriges 4H har cirka 100 helårsanställda utspridda på de olika länen, kretsarna och 
klubbarna. De anställda arbetar som 4H-gårdsföreståndare, 4H-gårdsassistenter, admi-
nistratörer, instruktörer, konsulenter, verksamhetsledare och regionkonsulenter.

LÄNSFÖRBUND
Sveriges 4H har 22 mer eller mindre aktiva länsförbund. Länsförbunden styrs, liksom 
Riksförbundet, av en ideell styrelse och har en årlig länsförbundsstämma. Länsförbunds-
styrelsen ansvarar bland annat för de aktiviteter som anordnas av länet och verkar som 
stöd för de klubbar som finns i länet. Vissa länsförbund har även arbetsgivaransvar för 
eventuella anställda i länet.

KRETS
I vissa län finns det kretsar som består av flera klubbar. Även kretsarna drivs av en styre-
se och har årsmöte. Kretsstyrelsens ansvar är att ordna aktiviteter för de klubbar som är 
anslutna till kretsen.

KLUBB
I klubbarna bedrivs huvuddelen av 4H:s verksamhet. Varje klubb har en klubbstyrelse och 
vissa (framför allt 4H-gårdar) har anställda. På ett årsmöte tillsätts styrelsen för klubben 
och det beslutas hur klubben ska bedriva sin verksamhet. Klubbverksamheten ser väldigt 
olika ut och varierar från aktiviteter som hantverk och teater till gymnastik och 4H-gårds-
verksamhet.

AVDELNINGAR
En 4H-avdelning är en enklare typ av förening som tillhör en 4H-klubb. En fördel med av-
delning är att vi i 4H-klubbar kan tydliggöra olika verksamheter. Redan idag finns på sina 
ställen klubbar för exempelvis kaninskötsel, odling med mera och avdelningen fungerar 
på samma sätt, men med mycket mindre administration då man exempelvis inte behöver 
egen ekonomi, kassör, revisor med mera. En avdelning kan besluta att lämna över det 
ekonomiska ansvaret för verksamheten till klubben (som blir en huvudförening). Detta 
kan främja demokratin då unga personer själva kan bestämma i sin förening.
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VERKSAMHET
4H-KLUBBAR
Det är i 4H-klubben du är med om huvudsaken av 4H:s verksamhet. Du bestämmer själv 
tillsammans med de andra medlemmarna i klubben vad ni ska göra i just er klubb. Din 
favoritaktivitet i 4H kan bli allt från att virka mössor till att spela teater eller hämta hem 
fåren från hagen på 4H-gården. Som du förstår är det ganska fritt vad man kan göra i 4H. 
Det som ändå är likt mellan olika 4H-klubbar är gemenskapen och att man vill lär sig nya 
saker.

Klubben är basen i 4H:s föreningsdemokrati. Där utses en styrelse av medlemmarna på 
årsmötet enligt traditionella demokratiska former. Det som är viktigt när du sitter i 
styrelsen är att du är intresserad av att planera och utföra klubbens verksamhet. Erfaren-
heterna från att ha suttit med i en klubbstyrelse har man ofta nytta av i andra samman-
hang i skolan eller när man ska söka jobb.

4H-GÅRDAR
Sveriges 4H har sedan början av 1970-talet haft 4H-gården som en unik verksamhets-
form. 4H vill med hjälp av 4H-gården lära barn om djur och natur och detta görs i 4H:s 
motto “Lära genom att göra”. Att besöka en 4H-gård är gratis och vårt mål är att det alltid 
kommer att fortsätta vara så. 

4H:s samhällsuppdrag är att sprida kunskap om hur vi räddar utrotningshotade svenska 
lantrasdjur, hur vi kan ha god självhushållning, hur naturens kretslopp fungerar och att 
uppmuntra barn och ungdomar att utvecklas till engagerade, ansvarstagande och 
välmående människor med respekt för omvärlden. 4H-gårdarna över hela Sverige är en 
av organisationens viktigaste plattformar för detta.

4H-FÖRETAG
Ingenstans inom 4H:s verksamhet är mottot “Att lära genom att göra” så levande som 
inom 4H-företagsverksamheten. Ett 4H-företag är en praktisk uppgift som medlemmen 
tar på sig under en begränsad period, exempelvis under ett sommarlov, våren, ett år eller 
dylikt. Det kan vara att mata kalven på 4H-gården, göra sylt eller att lära sig att spela gita
rr. Det kan genomföras enskilt eller tillsammans med andra.

4H-företaget ska vara tydligt åtskilt från övrig verksamhet och ligga inom ramarna för 
4H:s profiler jord, skog, hem, hushåll och kultur. Syftet med 4H-företag är att 4H-företaga-
ren ska lära sig att själv ta ansvar för en uppgift och samtidigt få möjlighet att tjäna några 
kronor.

4H-företagen har funnits länge i verksamheten och har en lång historia. I början var 
växtodling, speciellt köksväxtodling, det vanligaste 4H-företaget. Så småningom blev 
klubbodlingarna större och kom även att omfatta specialodlingar för försäljning. Även 
djuruppfödning tillkom. Skogsverksamhet med vilt- och fiskevård blev också ett allt 
vanligare inslag i programmet.



LANTGÅRDSLÄGER
Ett lantgårdsläger pågår under flera dagar, vanligtvis en vecka med övernattning på går-
den. Under veckan lär du dig sköta djuren och gårdens sysslor tillsammans med ledarna. 
Tanken med lantgårdslägret är att du ska lära dig om djuren och uppleva hur livet på 
landet kan vara. Ett dagläger erbjuder främst aktiviteter som passar yngre deltagare. På 
ett dagläger sover man hemma, och åker till 4H-gården på dagarna. Djur och odling är 
naturligtvis en viktig del av lägret, men det kan också vara många andra roliga aktiviteter.

KLUBBLÄGER
För de allra yngsta ordnar 4H-klubbarna egna klubbläger. Lägret ordnas av dina ledare i 
klubben och kan vara en eller flera dagar

LÄNSLÄGER
Länsläger ordnas av ditt länsförbund och är till för medlemmarna i alla länets klubbar. Det 
riktar sig ofta till dig som är minst 10-12 år. På länslägret lär du känna 4H:are från andra 
klubbar i ditt län.

RIKSLÄGER
4H:s Riksläger är ett arrangemang som årligen samarrangeras av Riksförbundet Sveri-
ges 4H och ett av Sveriges 4H:s länsförbund och därav på olika platser i landet varje år. 
Lägret tar plats i samband med 4H:s riksförbundsstämma. Längden på lägret är vanligen 
en vecka oftast i juli månad.

På lägret samlas ungdomar, som är 14 år och uppåt, från olika platser i hela Sverige för 
att umgås, mysa, lägerbusa, bo i tält och tävla i lägertoppen. Lägertoppen är huvuddelen 
av rikslägret där länsförbunden tävlar i olika grenar och för att vinna en prestigefylld fana 
och äran. Grenar som brukar ingå i lägertoppen är exempelvis volleyboll, udda idrotts-
gren, stadsrally, talang och demo. Utöver lägertoppen brukar arrangörerna inkludera en 
aktivitetsdag där man har möjlighet att ta del av olika aktiviteter som länet har att erbjuda.

Det viktigaste med lägret är för många inte lägertoppen utan det som oftast beskrivs som 
det bästa med lägret är att man får träffa många andra ungdomar i olika åldrar och ha 
roligt tillsammans. Under dagarna sker vanligtvis arrangerade programpunkter och på 
kvällarna har man möjlighet att umgås med alla deltagare och kompisar. Hänga i cafétäl-
tet, dansa, sjunga runt lägerelden, utföra lägerbus och bada är bara några exempel på 
saker som sker under kvällar och ledig tid.

NORDISKT LÄGER
Nordiskt läger hålls vartannat år och arrangeras i Finland, Norge, Danmark eller Sverige. 
Här träffar du 4H:are från hela Norden. För att åka på lägret måste du ha fyllt 14 år. Akti-
viteterna varierar beroende på vilket land som är arrangör men består i huvudsak av lekar 
och tävlingar och såklart en massa lägermys. Lägret är ett bra tillfälle att få kontakt med 
4H:are från andra länder.
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MATSKOLOR
Matskolan är ett dagläger för barn och unga som gillar att laga mat och baka eller som 
vill lära sig mer om just matlagning. Vi lagar frukostar, luncher, mellanmål och bakar en 
del goda grejer. Detta varvas med tävlingar och lekar. Under veckan gör vi också utflykter 
och besöker bl a en bondgård. Idén är att ge barn och unga kunskap om matlagning, kost 
och motion på ett roligt, lärorikt och aktivt sätt. Målet är att Matskolorna ska vara roliga 
och motiverande, så att barnen kommer hem fyllda med inspiration och nyfikenhet för att 
både laga mat och våga prova nya rätter och råvaror. Matskolor arrangeras av 4H:s olika 
länsförbund och lokala klubbar i varierande omfattning.

PROJEKT
Varje år brukar Sveriges 4H driva ett antal större projekt som genomförs i och för att 
utveckla vår verksamhet på olika sätt. Ofta brukar vi får stöd av till exempel Svenskt Fri-
luftsliv. VI har även tidigare samarbetat med Statens Veterinärmedicinska Anstalt – SVA.

4H-KLUBBARNAS RIKSFINAL
På 4H-klubbarnas rikfinal tävlas det i tre olika tävlingsmoment; Klubbuppgift, Praktiska 
stationer samt Teori. Tävlingen genomsyras av fyra olika profilområden som sätter temat 
på både det teoretiska testet samt de praktiska stationerna.

De områden som tävlingsmomenten i regel går under är:
- Hem & Hushåll
- 4H- & Föreningskunskap
- Jord- & Skogsbruk
- Idrott & Kultur

NATIONELLA KONFERENSEN
4H:s Nationella Konferens, tidigare kallad Central funktionärskurs, är en årligen 
återkommande utbildningshelg för 4H:are. Ideella och anställda, utsedda av respektive 
länsförbundsstyrelse, från 16 år och uppåt träffas för att nätverka och fortbilda sig. Enligt 
tradition äger den rum den sista helgen i januari varje år.
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4H-DAGEN
Den tredje lördagen i september firas den årliga, nationella 4H-dagen över hela Sverige. 
Under denna dag arrangeras många roliga aktiviteter som syftar till att fler ska få ta del av 
4H:s verksamhet.

Lokala 4H-klubbar och 4H-gårdar annonserar om deras roliga aktiviteter via sina medie-
kanaler och kan verkligen erbjuda skoj för stor som liten. Detta är ett fantastiskt sätt att få 
uppleva 4H:s verksamhet om ni inte gjort det förut.

RIKSFÖRBUNDSSTÄMMA
Riksförbundsstämman är 4H:s högsta beslutande organ. Här representeras alla 4H-län i 
form av ombud. Ombuden väljs på länsförbundsstämman; ett ombud per påbörjat 500-tal 
medlemmar (med andra ord: ett ombud upp till 500, två ombud upp till 1000 medlemmar 
o.s.v.). Dessutom har varje län ett ombud som sitter med i förtroenderådet. Ombudens 
uppgift är att föra med sitt läns medlemmars talan för hur Sveriges 4H ska drivas. För-
troenderådet som nämns ovan består av en representant för varje län. Innan stämman 
diskuterar förtroenderådet de viktigaste frågorna på ett eget möte. De ska lägga fram 
förslag till stämman som sedan tar besluten. Riksförbundsstyrelsen ska finnas tillgänglig 
om förtroenderådet har frågor.

Vill man att något ska ändras i organisationen kan man lämna in en motion (ett förslag) 
som tas upp och diskuteras på stämman. En motion lämnas i förväg, senast två månader 
före stämman, och behandlas av riksförbundsstyrelsen innan stämman. Det är även på 
stämman som man går igenom föregående års verksamhet och resultat, samt beslutar 
om kommande års budget.

Stämman hålls vanligtvis i samband med rikslägret och är därför på olika platser varje år.

INTERNATIONAL 4H YOUTH EXCHANGE (IFYE)
IFYE-utbytet har funnits sedan 1948 och skapades då för att främja världsfreden genom 
att man fick möta andra kulturer och få fördjupad kunskap om dem och knyta kontakter 
över hela världen. Detta är, än idag, lika viktigt. 

Är du i åldern 18-30 år och har varit en aktiv 4H:are kan du söka till IFYE. Det är merite-
rande att ha gjort saker i verksamheten som till exempel att ha varit med och arrangerat 
aktiviteter, suttit i styrelser med mera.

Sveriges 4H:s samarbetsländer varierar, men vi har haft utbyte med bland annat Austra-
lien, USA, Taiwan, Tanzania, Schweiz, Island, Storbritannien, Nya Zeeland och Irland. När 
man åker som IFYE får man ta del av värdlandets vardag under en period som varierar 
mellan 4 veckor-6 månader.

NORDISKE SAMORGANISATION FOR UNGDOMSARBEJDE (NSU)
Nordiske Samorganisation for Ungdomsarbejde (NSU), är en paraplyorganisation som 
arbetar för att stärka samarbetet mellan ungdomsförbund i Norden genom olika arrang-
emang. Nordiskt läger, Nordisk ungdomsvecka och ledarskola är några av de aktiviteter 
NSU anordnar.
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PINNBRÖD ÅT FOLKET
TÄNK ER ATT KUNNA KOMBINERA LÄRANDE OM PSYKISK OHÄLSA, UTOMHUS-
PEDAGOGIK, ÄVENTYRSPEDAGOGIK OCH GRUPPDYNAMIK MED FRILUFTSLÄGER 
OCH ÖVERNATTNING I NATUREN! Det är precis vad 4H arbetar med genom projektet 
”Pinnbröd åt folket”, ett treårigt projekt som finansieras av Svenskt Friluftsliv.  
 
Trots att pandemin slog hårt mot världen under 2020 togs ledarutbildningar fram där 
både ungdomar och vuxna inom organisationen utbildades i att hålla läger för ungdomar 
i yngre tonåren där kunskap i ämnena ovan kunde läras ut och upplevas på ett helt nytt 
pedagogiskt sätt kompletterat av friluftslivets praktiska lärande och 4H:s Huvud, Hjärta, 
Hand och Hälsa.  
 
Genom matlagning på stormkök och över eld, paddling, kunskapstävlingar om allemans-
rätten och många andra friluftsaktiviteter fick deltagarna på sommarens två läger i Hör-
by, Skåne län och Aneby, Jönköpings län verkligen lära sig mer om fokusämnena på ett 
nytänkade sätt. 
 
När hösten kom gick projektet åter in ett planeringsstadium för att fortsätta utvecklingen 
av friluftslägren. Feedback samlades in på 4H:s nationella personalkonferens och fler 
länsförbund inom organisationen blev aktiva i projektet och började arbeta förberedande 
inför projektet fortsättning.  
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4H I SKOLAN
”UTOMHUSPEDAGOGIK – LÄRA GENOM ATT GÖRA I NATUREN PÅ  4H-GÅRDEN” 
VAR FÖR 2019 ETT HELT NYTT PROJEKT LETT AV SOFIA LINDWALL EK. 
Under början av projektet tillsattes en projektgrupp med fyra anställda från 4H-gårdar 
i Stockholm, Halland och Kronobergs län. Även ideella från 4H:s riksförbundsstyrelse 
kopplades in och skapade en ideell projektgrupp vars fokus låg på utbildning kring 
Agenda 2030 samt en demokratisatsning.  

Projektåret startade med en genomgång och presentation av projektet och dess mål-
sättning och syfte på 4H:s Nationella Konferens i Norrköping, vilken är organisationens 
absolut största samlingspunkt för ideella ledare och personal från hela Sverige. 

Under 4H:s Nationella personaldagar arrangerade Sofia Lindwall Ek en workshop 
gällande projektet för att ytterligare befästa projektidén, samla in önskemål, diskutera 
vidare samarbeten och dylikt. Detta ledde till att Akalla 4H kopplades in i projektet och 
förstärkte kompetensen kring kretsloppsbesök då de, historiskt sett, haft mycket 
framgångsrikt arbete med just detta.  

En del av de resultat som uppnåddes från projektåret 2019 är att material för kretslopps-
besök har spridits i organisationen, djurinformation som tidigare tagits fram av 4H och 
översatts till engelska, somaliska, tigrinja, dari och arabiska har uppdaterats och finns 
numera som nedladdningsbart material även på SVA´s webbplats. 40 ledare och 
personal har utbildats om projektet under 4H:s Nationella Personaldagar som resulterade 
i utökat engagemang i organisationen. Projektet drivs vidare under 2020.  
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VERKSAMHETSPLAN
2019-2022
FÖR VÅR FRAMTID ETT SLAG SKA VI SLÅ! 
Sveriges 4H antog 2018 en ny verksamhetsplan för fyra år som grundar sig i Agenda 
2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Agenda 2030 består av 17 globala mål 
för hållbar utveckling och är hela världens agenda mot ett hållbart samhälle. Det är viktigt 
att ingen lämnas utanför och att alla bidrar till att uppfylla målen. 4H, som en del i civil-
samhället, spelar en viktig roll för att bidra till genomförandet av de globala målen.  

KUNSKAPSHÖJANDE INSATSER   
En förutsättning för att 4H ska kunna bidra till genomförandet av Agenda 2030 är att våra 
medlemmar och medarbetare har kunskap om de globala målen. Under 2020 har därför 
ett antal utbildningar genomförts på lokal och nationell nivå för att öka medvetenheten 
och kunskapen om hållbar utveckling och de globala målen. Bland annat var en inriktning 
på den Nationella konferensen Agenda 2030.  

4HS VISION OCH DE GLOBALA MÅLEN 
Sveriges 4Hs vision att alla barn och ungdomar ska utvecklas till engagerade, välmående 
och ansvarstagande människor med respekt för omvärlden utgör kärnan i all 4H-
verksamhet. Genom att arbeta för att uppnå vår vision bidrar 4H till genomförandet av 
Agenda 2030. 

Vår 4H-verksamhet med mottot lära genom att göra bidrar till uppfyllandet av flertalet 
globala mål. Exempel:  

MÅL 1 – ingen fattigdom. Fattigdom är inte bara brist på pengar utan även makt och 
inflytande. Genom att vi ger barn och unga förtroendet att sitta i styrelser, på klubb-, 
läns- och riksnivå, ökar vi barn och ungas makt och inflytande över sin egen fritid.  

MÅL 2 – ingen hunger. Genom 4H:s matskolor, odling och kretsloppsbesök på 4H-gårdar 
stärker vi barn och ungas kunskap om hur näringsrik mat produceras.  

MÅL 4 – god utbildning. 4H genomför regelbundet flertalet utbildningar, såsom ledarut-
bildningar, matskolor, styrelseutbildningar, djurskolor med mera på nationell, regional och 
lokal nivå.  

MÅL 12 – hållbar konsumtion och produktion. På alla 4H-aktiviteter arbetar vi aktivt för att 
minska matsvinn, erbjuda hållbar mat och bidra till en hållbar konsumtion.  

MÅL 15 – ekosystem och biologisk mångfald. Flera av våra 4H-gårdar erbjuder Krets-
loppsbesök där besökare får en ökad förståelse för ekosystemet. 4H-gårdarna arbetar 
aktivt för att bevara svenska lantraser. 
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RIKSFÖRBUNDET SVERIGES 4H SAMARBETAR MED FLERA ORGANISATIONER, I 
OLIKA OMFATTNING. Samarbeten som 4H har kan vara i projektform, utbyte av 
styrelseposter eller i strävan mot samma mål. 4Hs samarbetspartners är otroligt viktiga 
för organisationens utveckling samt för stöd i olika projekt och frågor.  

Några av de samarbetspartners som Riksförbundet Sveriges 4H jobbat mycket med un-
der året är Studiefrämjandet, LSU, samt Svenskt Frilutftsliv. Alla 4Hs samarbetspartners 
är otroligt viktiga och värderas mycket högt. Nedan kan man läsa om vilka samarbetspart-
ners 4H har och jobbar med.  

STUDIEFRÄMJANDET  
Studiefrämjandet är Sveriges tredje största studieförbund med ett brett utbud av studie-
cirklar, utbildningar, kulturarrangemang och föreläsningar. Studiefrämjandet är särskilt 
inriktat på natur, djur, miljö och ungdomskultur. 4H är en av 19 medlemsorganisationer. 
4H och Studiefrämjandet har ett samarbetsavtal som ska underlätta för de lokala 
klubbarna. Samarbete finns på lokal, regional och nationell nivå.  

LSU - LANDSRÅDET FÖR SVERIGES UNGDOMSORGANISATIONER
LSU är en paraplyorganisation för ungdomsorganisationer i Sverige. LSU utvecklar unga 
ledare och deras organisationer samtidigt som de arbetar för att förbättra ungas villkor i 
Sverige och i världen. Under 2019 så närvarade 4H bland annat när LSU hade möte med 
kulturdepartementets statssekreterare. På mötet pratades det om att den totala budgeten 
för ungdomspolitiken minskat i budgetpropositionen för 2020, vilket kan påverka statsbi-
draget till barn- och ungdomsorganisationer. LSU skapar en plattform för oss ungdomsor-
ganisationer att berätta vad vi gör och hur politiska beslut kan få för konsekvenser för 
oss.  

SVENSKT FRILUFTSLIV  
Svenskt Friluftsliv är en paraplyorganisation för Sveriges ideella friluftsorganisationer och 
är talesman gentemot regering och riksdag. Uppgiften är att bevara och utveckla förut-
sättningarna för det svenska friluftslivet. Riksförbundet Sveriges 4H är en av medlem-
marna och deltar i diverse aktiviteter som Svenskt Friluftsliv arrangerar. 4H mottog även 
projektbidrag från Svenskt Friluftsliv under 2019 vilket gör att 4H kan utveckla vår verk-
samhet. 

SAMARBETSPARTNERS



SAMARBETSPARTNERS
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HELA SVERIGE SKA LEVA 
Riksorganisationen ”Hela Sverige ska leva” är en medlemsorganisation för lokala grupper 
som kan bestå av ett byalag eller andra människor som har gått samman för att arbeta för 
en gemensam sak, samt ett fyrtiotal organisationer som valt att stödja arbetet genom att 
bli medlemmar. 4H är en av de organisationer som valt att stödja arbetet. 4H är också en 
organisation som påverkar, genom att lyfta de frågor som är betydelsefulla för människor 
på landsbygden.  

BYGDEGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND  
Bygdegårdarnas Riksförbund organiserar föreningsdrivna allmänna samlingslokaler. 
Allmänna samlingslokaler som är öppna för alla – med en demokratisk värdegrund. Vid 
årsskiftet 2019-2020 var 1447 bygdegårdar, bystugor eller liknade lokaler anslutna till 
riksförbundet. 4H använder runt om i landet bygdegårdar, bystugor och liknande lokaler 
för verksamhet. Vilket uppskattas väldigt mycket lokalt samt nationellt.  

VALLA FOLKHÖGSKOLA 
I Linköping ligger Valla Folkhögskola som 4H är huvudman för tillsammans med Studie-
främjandet. Folkhögskolan erbjuder ett gäng olika utbildningar på skolan i Linköping samt 
ett par kurser på distans. 

GUSTAF V 90-ÅRS FOND  
Gustaf V 90-års fond har genom åren varit en viktig samarbetspartner och gett 4H 
möjligheten till diverse utbyten för 4H:s ledare.  

STIFTELSEN KRONPRINSESSANS MARGARETHAS MINNESFOND  
Stiftelsen Kronprinsessans Margarethas minnesfond har genom åren stöttat flertalet av 
4H.s olika projekt. 

MUCF  
MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor stöttar årligen 4H:s verksam-
het genom statsbidraget.  

Riksförbundet Sveriges 4H vill tacka samtliga samarbetspartners för ett gott samarbete 
under 2019 och vi ser fram emot fortsatt fina samarbeten. 



RIKSFÖRBUNDETS
ARBETE
KANSLIET
RIKSFÖRBUNDETS KANSLI LIGGER I EN GUL FASTIGHET I KATRINEHOLM SOM 
SAMÄGS MELLAN 4H, JORDBRUKARE UNGDOMENS FÖRBUND OCH FÖRBUNDET 
SKOG OCH UNGDOM, DÄR 4H ANSVARAR FÖR LÖPANDE FASTIGHETS-
FÖRVALTNING. Kanslihuset innehåller kontorslokaler för de tre förbunden och perma-
nenta hyresgäster är även Familjehemmens Riksförbund. I huset finns bra faciliteter 
för konferenser genom två konferensrum och möjlighet till övernattning med 16 bäddar. 
Rikskansliet används av 4H:s Riksförbundsstyrelse, verksamhetsgrupper samt av de 
andra hyresgästerna och även för ledaraktiviteter. 

Under den första delen av året arbetsleddes kansliets personal av styrelsens verkställan-
de utskott samtidigt som rekrytering av ny generalsekreterare pågick. 

En översyn av det ekonomiska läget och kontroll på ekonomiska flöden prioriterades, och 
ett beslut togs att ta hem ekonomifunktionen som legat på entreprenad och att återan-
ställa en tidigare anställd ekonom. Personal har även lånats in från Stockholms län för att 
stötta i administration av medlemssystemet. 

När ny generalsekreterare kom på plats så arbetade kansliet med att se över arbetspro-
cesser och starta upp ett målarbete för att göra arbetsbördan hanterbar samtidigt som vi 
behövde stötta varandra i kritiska moment för att inte bli personberoende. 

I medlemssystemet genomfördes i slutet av året tre webbinarium som spelades in för att 
hjälpa alla klubbar med hur vi kan jobba för att spara tid.  

Vi har blivit bra på att ha digitala möten pga pandemin, vilket nu är en fördel för oss som 
sitter utspridda på fler orter. 

Riksförbundet har även under året framgångsrikt drivit två projekt som finansierats av 
Svenskt Friluftsliv; Pinnbröd åt folket och Lära genom att göra i naturen på 4H-gården. 
Två projekt som du kan läsa mer om tidigare i Verksamhetsberättelsen. 
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UNDER ÅRET HAR FÖLJANDE PERSONER TJÄNSTGJORT PÅ RIKSFÖRBUNDET:

Bodil Åström
Generalsekreterare 20200801–

Elin Elander
Föreningsadministratör 

Kristin Eriksson
Ekonom 20200830-

Linn Henningson
Löneadministratör

Inka Sandelius 
Löneassistent 20200301-
 

Kaisa Karlsson
Regionkonsulent

Sofia Lindwall Ek 
Regionkonsulent

Antonia Mossberg
Regionkonsulent 20200301-

Karin Jonsson
Vaktmästare



STYRELSEN
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INOM 4H SKER NYVAL AV RIKSFÖRBUNDSSTYRELSEN VARJE ÅR, ORGANISATIO-
NEN OCH STRUKTUREN ÄR UPPBYGGD SÅ ATT RIKSFÖRBUNDSSTÄMMAN VÄLJER 
EN NY STYRELSE UNDER SOMMARENS STÄMMA. Det gör att det är två styrelser som 
leder organisationen under ett verksamhetsår. I detta avsnitt kommer man kunna läsa om 
båda styrelsekonstellationernas arbete under verksamhetsåret 2020.

Det här året inleddes minst sagt annorlunda och Covid-19-pandemin lamslog värden på 
många sätt. Inom 4H såg vi vilka enorma krafter som kom samman för att hitta kreativa 
lösningar för att möta upp och vara en naturlig mötesplats för både våra barn och unga 
men också för vuxna besökare som sökte sig till utomhusmiljön och våra 4H-gårdar runt 
om i Sverige. Styrelsens arbete var under den här tiden helt dedikerat till att stötta verk-
samheterna på bästa sätt och vi deltog i dialoger med såväl politiker som myndigheter 
kring hanteringen och uppbackningen av ungdomsrörelsen. Dialogerna och arbete ledde 
till ett utökat stöd till Sveriges 4H vilket välkomnades med glädje.

Ett av få tillfällen som hann genomföras fysiskt under året var mötet med LSU, Lands-
rådet för Sveriges Ungdomsorganisationer och MUCF, Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor där diskussioner om statsbidragets utformning och ansökningsförfa-
rande hölls. Under året har styrelsen även representerat Sveriges 4H i otaliga forum, allt 
från Ungdomspolitiska rådet och Bygdegårdarnas riksförbunds årsstämma till Valla folk-
högskolas styrelse och 4H global network. Styrelsen har genomfört 14 styrelsemöten och 
mer än 30 sk. morgonmöten för operativ avstämning veckovis. 

Under året har vi även välkomnat flera anställda till Sveriges 4H och efter sommaren väl-
komnade styrelsen Bodil Åström som ny generalsekreterare för organisationen. Styrelsen 
har även anställt ytterligare en person på löneservice och välkomnat en tidigare anställd 
tillbaka för hantering av den löpande ekonomifunktionen. Väldigt roligt! Utöver detta har vi 
även åtagit oss arbetsgivarskapet för regionkonsulenter i både Stockholm, Älvsborg och 
Uppsala. Detta i enlighet med de uppdrag som stämman lämnat till styrelsen.
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Året för styrelsen har även inneburit stora satsningar på kommunikation i form av åter-
upptagandet av nyhetsbrev, ökad närvaro på sociala medier och nya kontaktvägar via 
Office 365, projektplanering och flera beviljade projekt för nästkommande år, uppstart av 
arbetsgrupper och workshop med förberedelser för framtida verksamhetsplan, samord-
ning och ansökning av statsbidrag via MUCF, samverkan med JUF och FSU, fastighets-
arbete med vår kanslifastighet i Katrineholm, genomlysning av barnkonventionen samt 
framtagandet av diverse policys och processer samt stöttning och rådgivning till organisa-
tionens lokala enheter. En viktig del av riksförbundet är att stötta verksamheten runt om 
i landet. Stöttningen kan ske på flera olika sätt med olika stora insatser. Detta är något 
som styrelsen jobbat med och tillhör det vardagliga arbete som riksförbundet gör.

Styrelsens uppdrag är att genomföra av årsmötet beslutade stadgar, arbetsprogram, 
Verksamhetsplan 2019–2022 och enskilda arbetsuppgifter/aktiviteter som beslutas på 
årsmötet. Extra stolta är vi över det arbete som fortsatt för kvalitetssäkringen av alla våra 
4H-gårdar, de spännande och utvecklande projekt som kunnat genomföras med stöd av 
Svenskt Friluftsliv; Pinnbröd åt folket och 4H i skolan samt den enorma viljan och positiva 
anda som genomsyrat de förbättringsinitiativ som arbetats med. Allt från systemstöd och 
policys till medlemssystem och nya digitala initiativ. Det har även ett historiskt år då vi för 
allra första gången genomförda vår riksförbundsstämma digitalt.

Vi blickar tillbaka på ett händelserikt år med många nya lärdomar om organisationen och 
omvärlden övertygande om att vi kommit starkare ur det här. Tillsammans gör vi skillnad 
för tusentals barn och ungdomar dagligen och efter år 2020 är det tydligare än någonsin 
att vi är på rätt kurs. 



KOMMUNIKATIONSGRUPPEN
KOMMUNIKATIONSGRUPPEN ÄR EN IDEELL NATIONELL ARBETSGRUPP SOM 
UNDER 2020 HADE SITT FÖRSTA HELA VERKSAMHETSÅR. Kommunikationsgruppen 
arbetar med kommunikationsfrågor och är uppdragstagare från riksförbundsstyrelsen.  

Kommunikationsgruppen samarbetar med Riksförbundskansliet i arbetet med såväl intern 
som extern kommunikation. Under verksamhetsåret 2020 har gruppens arbete utvecklats 
och fokus under året har varit på sociala medier och framtagandet av en grafisk profil för 
organisationen. Annan operativ verksamhet som kommunikationsgruppen jobbat med 
under året är vårt nationella nyhetsbrev som gått ut varje månad till anställda, ideella och 
andra intressenter. 

Alma Bengtsson och Hampus Brink som professionellt jobbar med fotografering och 
filmproduktion samt är en del av kommunikationsgruppen har varit och dokumenterat 
den fantastiska verksamheten. Detta material kommer finnas tillgänglig för hela organi-
sationen via den nationella bildbanken som kommunikationsgruppen är ansvarig för och 
utvecklar. 

Under verksamhetsåret har kommunikationsgruppen även fått tillskott av Elin Weiring 
som har pluggat digital marknadsföring, journalistik och som har lång erfarenhet av 4H. 
Ett bra tillskott till gruppens som även under året bestått av Lukas Johansson, Alma 
Bengtsson, Hampus Brink och Olof Segevall.  
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2:E SUPPLEANT

Katarina Ulfsparre

Anna Säll Filip Carlsson Lukas Johansson

Olof Segevall

Erik JohanssonElin Niklasson

RIKSFÖRBUNDSSTYRELSEN 
2019-2020

3:E SUPPLEANT
Linda Lybing

4:E SUPPLEANT
Erik Simonsson

1:E SUPPLEANT
Emma Hansson

5:E SUPPLEANT
Fanny Wallin

ADJUNGERAD
Bodil Åström
Generalsekreterare

VERKSTÄLLANDE UTSKOTT
ORDFÖRANDE 2:E VICE ORDFÖRANDEVICE ORDFÖRANDE
Katarina Ulfsparre Erik JohanssonElin Niklasson
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FÖRTROENDEVALDA



FÖRTROENDEVALDA

GRUPPER 2019-2020
4H:S NATIONELLA KONFERENS
Olof Segevall  

Lukas Johansson  

Josefin Sandelius  

Malin Andersson  

Erik Simonsson 

KOMMUNIKATIONSGRUPPEN
Alma Bengtsson  

Hampus Brink  

Elin Weiring  

Olof Segevall  

Lukas Johansson 

Elin Elander, personalrepresentant  

REVISORER
Björn Johansson, Revisor 
med personlig suppleant Henric Nilsson

Christer Gustavsson, Revisor 
med personlig suppleant Tina Fritzon

AUKTORISERAD REVISOR
Gunnar Johansen, 
med personlig suppleant Johan Rudengren  

VALBEREDNING
Teodor Arenäs, sammankallande

Alva Gustavsson
 
Erik Inghammar
    
Julia Österlund

Ella Nyström
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Totalt antal medlemmar

MEDLEMSSTATISTIK

54

2020

Bohuslän
Dalarna
Gotland
Gävleborg
Göteborg
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg

2019

0
 44

135
684
810

1

Norrbotten
Skaraborg
Skåne
Stockholm
Södermanland
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Älvsborg
Östergötland

21

5
500
237

21

114
132
731
816

14
811
226
328

93
453

52
51

494
3 678

131
946
258
252
283
208

9 242

43
469

3 432
139
910
180
201
191
141

8 993
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MEDLEMSFÖRDELNING

GEOGRAFISK UPPDELNING
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RESULTATRÄKNING

RESULTAT 2020 

Intäkter
Medlemsavgifter
Bidrag och gåvor
Kansli och personal
Verksamhet
Övriga intäkter

Summa intäkter

Kostnader
Verksamhet
Administration och projekt
Personal
Avskrivningar
Räntenetto

Summa kostnader

Resultat

RESULTAT 2019 

1 679 666
3 153 784
2 280 175

90 017
34 443

1 622 089
3 430 127
2 112 266

94 755
2 878

7 238 085 7 262 115

-1 403 114
-2 196 634
-3 588 705
-       7 977

7 811

-1 417 225
-2 023 494
-3 480 758
-       7 979

2 180
-7 188 621 -6 927 275

334 83949 464

EKONOMI



EKONOMI
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BALANSRÄKNING
INGÅENDE 

BALANS
TILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Kortfristiga fodringar
Kassa och bank

Fonderade medel
Eget kapital

Kortfristiga skulder

Summa tillgångar

Eget kapital och skulder

PERIOD

207 977
387 039

-     7 977
-   74 170

-   612 076

201 789
1 035 911
2 220 188

28 435

3 855 415

- 173 354
- 337 534
1 635 227

698 377

3 457 888 1 124 339 4 582 227

4 052 904

UTGÅENDE 
BALANS

Anläggningstillgångar

595 016

200 000
312 869

  -   82 147 512 869

Omsättningstillgångar
Varulager

Summa omsättningstillgångar

1 042 192 5 095 096

-2 335 722
-1 105 105

-   49 464
-   12 578
- 980 150

-   661 540
-1 117 683
-3 315 872

Summa eget kapital och skulder -4 052 904 -1 042 192 -5 095 096
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SLUTLIGT TACK
STYRELSEN FÖR RIKSFÖRBUNDET SVERIGES 4H VILL FRAMFÖRA ETT VARMT TACK 
TILL ALLA MEDLEMMAR, IDEELLA LEDARE, FÖRTROENDEVALDA, FÖRÄLDRAR, 
ANSTÄLLDA OCH ALLA ANDRA SOM BIDRAGIT TILL ATT GENOMFÖRA 4H:S VERK-
SAMHET 2020. 

Styrelsen vill även rikta ett stort tack till alla organisationer, stiftelser, kommuner samt alla 
andra finansierare som möjliggör att 4Hs verksamhet finns och ständigt utvecklas.  
 
Verksamhetsberättelsen intygas av ordinarie ledamöter i Riksförbundsstyrelsen, 

Riksförbundsstyrelsen Sveriges 4H

ORDFÖRANDE

LEDAMOT

2:E VICE ORDFÖRANDEVICE ORDFÖRANDE

LEDAMOTLEDAMOT

Katarina Ulfsparre

Anna Säll Lukas Johansson Filip Carlsson

Erik JohanssonElin Niklasson
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© 2020 Sveriges 4H All Rights Reserved

Riksförbundet Sveriges 4H 
Stora Malmsvägen 7
641 50 Katrineholm

Tel. 0150-503 80
E-mail: info@4h.se

Hemsida: 4h.se

LÄRA GENOM ATT GÖRA
Stort tack till alla som bidragit med texter och bilder till 

verksamhetsberättelsen!
Formgivning av Alma Bengtsson, Kommunikationsgruppen

Stort tack till alla som bidragit med texter och bilder till 
verksamhetsberättelsen!

Formgivning av Alma Bengtsson, Kommunikationsgruppen


