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Vad är 4h? 

 
4H är en global ungdomsorganisation 
som finns i över 80 länder. I Sverige 
har vi stort fokus på demokrati och vårt 
arbete genomsyras ständigt av vår 
vision som lyder; “att alla barn och 
ungdomar ska utvecklas till 
engagerade, välmående och 
ansvarstagande människor med 
respekt för omvärlden“. Detta genom 
att ha en stark demokrati inom 
organisationen i alla våra beslutsled, 
från riksnivå till lokalt på klubbnivå 
med många unga i våra styrelser. 
Tillsammans med vår vision 
genomsyras 4Hs verksamhet av “av 
unga för unga” och “lära genom att 
göra”. De unga ska alltså vara i 
ledande positioner och ha möjlighet att 
påverka. Det ideella engagemanget 
med ungdomar som ledare för yngre 
barn är en viktig faktor för all vår 
verksamhet och bidrar även till att 
unga utvecklar ledande och 
ansvarstagande egenskaper.  
 
Vår verksamhet består framförallt av 
aktiviteter som arrangeras av klubbar 
och gårdar dagligen över hela landet 
utefter mottot “Lära genom att göra” 
och innefattar att de unga själva ska få 
prova på och förstå. Verksamheten på 
gårdarna innefattar främst djurhållning 
där unga får lära sig exempelvis hur 
djuren sköts om dagligen, kretslopp 
eller att köra häst och vagn. Men det 

behöver inte bara vara gårdar, våra 
klubbar är också en central 
mötespunkt för unga och arrangerar 
olika aktiviteter och läger. Utöver det 
arrangeras även aktiviteter på läns och 
riksnivå.  
 
Namnet 4H står för huvud, hjärta, hand 
och hälsa där varje H är en central del 
i hela organisationen och 
verksamheten. Huvudets kunskap 
representerar 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 främjas när vi 
använder kropp och sinne och 
utvecklas utan stress. 
 
I den här verksamhetsberättelsen 
kommer du att få läsa mer om vad vi 
har gjort i Stockholms läns 4H 
under år 2019! 
 

 
Foto: Elfviks 4H

 
 
 
 
 



 

 

4 

Ordförande har ordet 
 
Ännu ett verksamhetsår har passerat 
för Stockholms läns 4H och 
tillsammans har vi hunnit med massor 
av verksamhet i länet. I länets 4H-
klubbar och på 4H-gårdarna har våra 
medlemmar bland annat fått ta del av 
en fantastisk lägerverksamhet av olika 
slag. Våra 4H-gårdar har anordnat 
dagläger där deltagarna har fått ta 
hand om djuren och göra mycket 
annat roligt. För den som istället ville 
åka på ett övernattningsläger har Lava 
4H arrangerat sommarläger för barn 
och unga 10-13 år. För de lite äldre 
medlemmarna var rikslägret på 
Gotland årets höjdpunkt. 
Lägerverksamheten har blomstrat i 
Stockholms län under 2019 och vi ser 
fram emot en lika härlig lägersommar i 
år!  
  
En av de viktigaste uppgifterna för 
Stockholms läns 4H är att vara 
arbetsgivare för all länets personal.  
Vi har en fantastisk personalstyrka i 
länet och under året har vi arbetat lite 
extra med att öka utbytet mellan 
personalen på de olika gårdarna, 

bland annat genom att arrangera 
personaldagar.   
  
2019 var det första året med 
organisationens nya verksamhetsplan 
baserad på genomförandet av Agenda 
2030 för hållbar utveckling. Under året 
har länsförbundet arbetat med att 
utbilda både ideella och personal, 
både vid den årliga 
klubbstyrelsekonferensen på våren, 
under personaldagarna på hösten och 
seniorledarresan på höstlovet. I vår 
verksamhet arbetar vi redan med 
hållbarhet på många sätt, men vi har 
fortfarande mycket att bli bättre på. I år 
fortsätter därför arbetet med att låta 
hållbar utveckling och Agenda 2030 
genomsyra 4H-verksamheten i 
Stockholms län!  

      Anna Säll         
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Styrelsen för Stockholms läns 4H under 
verksamhetsåret 2019:  
 
Ordförande:   Anna Säll 
 
Vice ordförande:  Olof Segevall 
 
Ledamöter:    Hanna Åström Nilsson 
    Nicole Hedenborg  
    Linn Sundling 
    Isaac Sjöman 
    Hedda Sandelius 
 
Suppleanter:   Julia Hedlund Kancans  
    Sofia Lindoff 
    Nicole Wickman  
 
Verkställande utskott: Anna Säll 
    Olof Segevall 
    Nicole Hedenborg  
    Kaisa Karlsson (Adjungerad) 
 
Revisorer:    Christer Andersson, ordinarie  
    Åsa Wärlinder, suppleant 
    
Styrelsesammanträden:  9 
 
Valberedning:   Alva Gustafsson  

Arjan Ahmed 
    Isabell Spano 
    Viola Larvald 
    Mira Blomgren  
    Lina Ytterberg   
 
Anställda på stockholms läns 4Hs kansli under verksamhetsår 2019:  
 

Kaisa Karlsson  Verksamhetschef 100% 
Maria Jansson  Administratör 50% 
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Foto: Lava 4H 

Uppföljning av verksamhetsplan 
 

Stockholms läns 4Hs verksamhetsplan 2019-2020 

Stockholms läns 4Hs verksamhetsplan 2019-
2020 är en vägledande plan med mål för hela 
Stockholms läns 4H. Verksamhetsplanen antogs 
på planeringskonferensen 2018, som sedan 
reviderades till stämman 2019. Här är en kort 
sammanfattning av planen. 
 
Generella mål 

❏ Alla klubbar i Stockholms län blir 
informerade om den nya 
verksamhetsplanen 

❏ Alla klubbar och avdelningar i 
Stockholm använder 
verksamhetsplanen utifrån sina egna 
förutsättningar 

❏ Alla 4H:s medlemmar verkar i största 
mån för genomförandet av Agenda 2030 

❏ Agenda 2030 för en hållbar utveckling 
genomsyrar all verksamhet i Stockholms 
läns 4H 
 

Ekonomisk hållbarhet 
❏ Länsförbundet informerar länets 

medlemmar om möjligheten att dela ut  

❏ förtjänsttecken och utmärkelser till 
ideella ledare 

❏ Länsförbundet har en strukturerad 
organisation med ideella 
verksamhetsgrupper 

❏ Arbetet för att säkra länsförbundets 
ekonomi fortsätter 

❏ Länsförbundet arbetar tillsammans med 
klubbstyrelserna för att tydliggöra 
arbetsgivaransvar och arbetsledning för 
personal anställd inom Stockholms läns 
4H 

 
Miljömässig hållbarhet 

❏ Länsförbundet reviderar befintlig 
miljöplan 

❏ Länsförbundet tar fram en handlingsplan 
för att aktivt implementera 
länsförbundets miljöplan på läns- och 
klubbnivå  

❏ Länsförbundet ansöker om projektmedel 
för att genomföra ett miljöprojekt i länet 
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Social hållbarhet 
❏ Stockholms läns 4H erbjuder barn och 

ungdomar utbildningar inom Ledarskap 
och Agenda 2030 

❏ Juniorledarprogrammet och 
seniorledarprogrammet fortsätter och 
utvecklas 

❏ Länsförbundet arbetar aktivt med 
ledarvård 

❏ Länsförbundet sprider de policys och 
handlingsplaner som tas fram av 
riksförbundet 

❏ Länsförbundets kansli stöttar ideell 
verksamhet och engagemang på 
länsnivå 

❏ Alla klubbstyrelser och 
avdelningsstyrelser i länet och 
länsförbundsstyrelsen består av minst 
30 % av unga i vår målgruppsålder (6–
25 år) som ledamöter, med mål att det 
ska öka 

Stockholms läns 4Hs 
verksamhetsplan antogs av 
länsförbundsstämman 2018. 
Verksamhetsplanen är något som ska 
ligga till grund för hela länets 
verksamhet under åren 2019-2020. 
 
Ekonomisk hållbarhet  
Vi måste ha en stabil grund för att 
kunna växa och utvecklas. I 4H vill vi 
alltså främja både vår ekonomiska 
samt ideella hållbarhet för att nå denna 
grund. Då 4H är en ideell organisation 
med många ideella individer som 
bidrar med sin tid och engagemang så 
anser vi att det är viktigt att stödja 
dessa individer samt vår ekonomiska 
verksamhet. Under året har vi alltså 
jobbat med att nå våra mål som sattes 
upp på stämman. I fredagsmail har vi 
informerat om möjligheten att 
nominera medlemmar till 
förtjänsttecken och på stämman 2019 
delade vi ut ett antal förtjänsttecken 
brons till olika medlemmar som gjort 
en alldeles särskild insats för 
organisationen. På länsförbundet har 

vi startat en ideell verksamhetsgrupp - 
Utbildningsgruppen. 
Utbildningsgruppen har som uppgift att 
planera och arrangera de olika 
ledarutbildningarna som hålls under 
året. Vi har även fortsatt vårt arbete 
med att säkra länsförbundets ekonomi. 
 
Social hållbarhet  
Vi vill främja engagemanget som finns 
i vår organisation, då det är det som 
driver organisationen. För att göra 
detta har vi arrangerat fyra stycken 
utbildningar för våra medlemmar under 
året. Vi har även arrangerat en 
juniorledaresa samt en seniorledarresa 
och arbetet med att utveckla dessa 
vidare har påbörjats. Kansliet stöttar 
de ledare som arrangerar aktiviteter på 
länsnivå för att kvalitetssäkra dessa 
samt underlätta för våra ledare. 
 
Miljömässig hållbarhet 
Vi vill såklart också värna om vår miljö, 
och har därför också påbörjat arbetet 
med att revidera länets befintliga 
miljöplan.
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Medlemsstatistik
 
2019 

 Total 0-5 år 6-25 år 26-119 år 

Total 3367 297 2637 436 

Flickor 2670 183 2133 354 

Pojkar 680 110 490 80 

Okänt/annat 
kön 17 4 11 2 
 

 
 
2018 

 Total 5-25 år 

Total 3568 2939 
Avvikelse: -201 (-302) 
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Året i korthet 
 
Länsförbundsstämma 
2019 års länsförbundsstämma hölls på 
Eggeby gård den 27 april. 
Representanter från ett flertal klubbar 
och gårdar runt om i länet var med och 
fick göra sin röst hörd! Det bjöds på 
mycket gott fika som passade bra till 
de viktiga diskussionerna som hölls. 
Under stämman så delades det ut ett 
flertal förtjänsttecken i brons till aktiva 
och drivna 4H-are i länet. 
Förtjänsttecken finns i tre olika steg 
guld, silver och brons. 
 
Klubbstyrelsekonferens 

 
Foto: Stockholms läns 4H 

Årets Klubbstyrelsekonferens hölls på 
Eggeby gård den 30 mars. Vi 
diskuterade frågor såsom Agenda 
2030 och vår verksamhetsplan, 
arbetsgivaransvar och annat som kan 
vara nyttigt att veta som en 
klubbstyrelse. Vi fick även träffa vår 
nya representant från 
studiefrämjandet, Lovisa Palmblad. 
 
 
 
 
 

Planeringskonferens 
På planeringskonferensen sågs ett 
antal glada representanter från olika 
klubbar och satte programmet för 
2020. Vi gick även igenom och 
beslutade om den reviderade 
budgeten för Stockholms läns 4H 
2020. 
 
Ledarutbildning Steg 1 

 
Foto: Stockholms läns 4H 

Under året har länet beslutat att byta 
namn på den tidigare kallade “aspirant 
kursen” till Steg 1 för att vara mer i 
linje med resten av Sveriges 4Hs 
ledarkurser. På Steg 1:an går vi 
igenom de grundläggande 
byggstenarna för att vara en bra 
ledare, lära sig om 4H i Sverige och 
världen samt träffa 4H:are från andra 
klubbar och utbyta kunskaper. Under 
året har vi arrangerat tre stycken Steg 
1-utbildningar. 
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Ledarutbildning Steg 2 
Ledarutbildning steg 2 är nästa steg i 
4Hs ledarutbildningar. På steg 2:an 
går vi djupare in på olika ledartyper 
och 4H som organisation. Vi diskuterar 
även vad man ska tänka på i olika 
situationer när man håller i grupper. Vi 
arrangerade en Steg 2-utbildning 
under 2019. 
 
Juniorledarresa 

 
Foto: Josefin Sandelius 

I April styrde vi kosan mot Tallinn för 
årets juniorledarresa. Fem deltagare 
och två ledare var med på resan, som i 
år hade temat “Hållbarhet”. På 
schemat stod kurspass om bland 
annat hållbart engagemang, Agenda 
2030, att ta hand om sig själv, 
samhälle och miljö på schemat. 
Däremellan passade vi på att upptäcka 
staden, gå på yoga, besöka museum, 
basta och bada bubbelpool samt ha 
äggjakt. Vi träffade även Kadri-Liis 
som är engagerad i estniska 4H. Det 
var glada (men något trötta) deltagare 
och ledare som sedan reste hem efter 
en fullspäckad vecka tillsammans.  
 
Juniorledarresan är en premieresa för 
de som lyckats samla ihop tillräckligt 
mycket poäng i det ett år långa 

juniorledarprogrammet. Juniorledare 
väljs på klubbarnas årsmöten. 
 
Seniorledarresa 

 
Foto: Anna Säll 

Årets Seniorledarresa gick till Bryssel 
som inte bara är Belgiens huvudstad, 
utan kan även kallas Europas 
huvudstad. Resans fem deltagare 
hade under året arbetat ideellt på sin 
klubb och samlat ihop tillräckligt med 
poäng för att få åka med på 
premieresan. Tillsammans gjorde 
deltagarna studiebesök i 
Europaparlamentet, på Lantbrukarnas 
Riksförbund (LRF) och på en av 
Bryssels city farms. Resan tema var 
Agenda 2030 och hållbar utveckling. 
Studiebesöken varvades med 
kurspass kring hållbarhet, 
stadsvandring, ledarskapsövningar 
och tillverkning av god belgisk choklad.  
 
Riksläger 
Ett härligt gäng stockholmare åkte på 
årets Riksläger i Sanda i år där de fick 
tävla i grenar såsom volleyboll, 
stadsrally, udda idrottsgren och 
mycket mer! På rikslägret får man 
träffa och tävla mot andra län. Det är 
väldigt kul och man får träffa massor 
med nya människor.

 



 

 

11 

Verksamheten ute på gårdarna 
 
En stor del av 4H verksamheten i Stockholms län kretsar kring 4H gårdar. Dessa oaser i 
och utanför Stockholm ger stadens barn och unga en möjlighet att på̊ nära håll ta del av 
djur och natur. Gården styrs av klubben och det är medlemmarna som bestämmer vilka 
aktiviteter som ska finnas på just deras gård. I Stockholms län finns det elva 4H gårdar 
och de varierar i både storlek och djurarter. 4H gårdarna bedriver bevarandearbete av 
svenska lantraser.  
 
Akalla 4H-gård 
Akalla By, 164 78 Kista  
 
Under vår- och hösttermin har olika kurser hållits för våra medlemmar så som 
djurskötarkurser. Det har även anordnats andra aktiviteter för medlemmarna på helger, 
kvällar och skollov. Bakträffar, filmkvällar och tävlingar är några av dessa aktiviteter. 
Våra ledare är med och planerar och anordnar träffarna. Dagläger har arrangerats på 
samtliga lov. Barnen har fått lära sig att sköta gårdens djur, bakat, pysslat, ridit, åkt häst 
och vagn, lekt lekar samt provat på en mängd olika aktiviteter. Två läger under 
sommaren har varit specialinriktade på häst.  
 
Klubben har även bl.a. anordnat två 4H-dagar, äggjakt på skärstorsdagen som återigen 
var mycket populärt, på Halloween hade vi vår årliga spökrunda i samarbeta med Kista 
SC och 16 juni hade smultronet och ungdomsgården Electric en ungdomsfestival som 
stod för jämlikhet, möjlighet, kärlek och inkludering där vi var med.   
 
Augustendal 4H-gård   
Huvudsta Allé, 171 73 Solna  
 
Gården har djurverksamhet för barn och ungdomar, kurser på vardagar och helger, 
dagläger under alla lov och café vardagar och helger. Två anställda arbetar på gården.  
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Björklundshage 4H-gård   
Liljegrensvägen, 168 53 Bromma  
 
Vi har haft ett bra 2019 med bra uppslutning i grupperna, enorm efterfrågan på lägren. Vi 
ser ett ökat intresse bland våra ledare vilket gör att vi går in i 2020 med fler roliga aktiviteter 
skapat av ledare.  
 
Under vår- och höstterminen har 4H-kurser genomförts på vardagseftermiddagar för 
medlemmar, så som Mellan-4H-kurs, Mini-4H-kurs, körkortskurs för de olika djuren, 
hjälpledarlurs och ledarskapskurser. På sport-, påsk-, höst- och sommarloven hölls                                                   
dagläger, på helgerna under högsäsong har vi haft ponnykörning och vi har arrangerat 
våffeldag, äggjakt, äventyrsdag, parlekens dag, 4H-dag och höstfest. Caféet har varit 
öppet på vardagar samt vissa helger. Under året har vi haft omkring 120 000 besökare 
på gården. Vi blickar bakåt på ett bra år och blickar framåt på ett ännu bättre år, med 
skit under naglarna och sol i håret hoppas vi på fortsatt framgång!  
 
Eolshäll 4H-gård  
Eolshällsv. 10, 129 37 Hägersten  
 
Våra olika djurskötargrupper har 
varit verksamma under veckans 
samtliga vardagskvällar. Under 
helgerna har vi arrangerat 
familjeaktiviteten halvtimmesridning 
alla helger. Vi har haft Mini 4H, 
ponnyvarv, trädgårdsodling, höst- 
och julmarknad, Luciafirande i 
Axelsbergs centrum. Vi har även 
undervisat i äldre hantverk i form av 
kardning och tovning av ull. Vår 
verksamhet för funktionshindrade 
är fortsatt stor. Dagligen har vi 
mellan 1-4 handikappridningar. Dagläger har bedrivits under påsklovet, sportlovet, 
höstlovet, tre veckor på jullovet samt sex veckor på sommaren. Ett flertal förskolor och 
andra föreningar har regelbundet besökt gården under året. Vi har också tagit emot och 
handlett ett flertal praoelever från gymnasieskolor i hela Stockholmsområdet. Vi 
fortsätter vårt samarbete med Djurgymnasiet Stockholm, där vi kontinuerligt tar emot 
elever från deras olika årsklasser för praktik. 
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Färsna 4H-gård  
Färsna Gård, 761 64 Norrtälje  
Gården har under året haft eftermiddags och lovverksamhet. Ett av de större 
arrangemangen som Färsna 4H annordnar är det årliga valborgsfirandet och 4H-dagen 
på hösten. Gården har under delar av året haft en anställd personal.  
 
Hågelby 4H-gård  
Hågelby Gård ,147 43 Tumba  
 
Under året har vi haft bokade 
besök från förskola och skola, 
Bondgårdsskola, specialridning 
för barn och ungdomar med 
funktionsnedsättning, samarbete 
med Realgymnasiet för deras 
elever inom 
naturbruksprogrammet med 
inriktning häst, 
medlemsverksamhet för åldrarna 
3-25 år i form av Mini-4H, 
djurskötarkurser, 
hästskötarkurser, körkurser, 
ledarskapskurser samt 
särskolegrupper. Vi har även haft                                            ledarverksamhet. 
Alla skollov året runt bedriver gården 
daglägerverksamhet. På helgerna sköts gården och djuren av våra duktiga helgskötare. 
Vi har haft en helgskötarkurs för nya familjer, vuxna och äldre ungdomar under året. 
Våra 4H-dagar var välbesökta även i år med ca 750-1500 besökare/dag.   
 
 
Kallhäll 4H-gård  
Termovägen 2, 176 77 Järfälla  
 
Under året har vi bl.a. haft djurskötargrupper på eftermiddagar, miniledargrupp, 
hästgrupp, helgskötarkurser för familjer, ponnyvarvskurs, rid- och körgrupp, 
tömkörningskurs med häst, djurskötargrupper på eftermiddagar för barn med särskilda 
behov och praktikanter från naturbruksskolor.  
På våra familjedagar och 4H-dagar, kommer många glada familjer och besökare som 
kan pröva på ponnyridning, häst- och vagn, klappa och lära sig mer om djuren samt ta 
en fika i vårt café. Under höst- och vårtermin har vi öppet under söndagseftermiddagar. 
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Det erbjuds ponnyridning, barnkalas, café, guidningar m.m. Vi har även anordnat 
aktiviteter på andra platser i kommunen som klapp och kel, häst och vagn, ponnyridning.  
 
Spånga by 4H-gård   
Holmingegränd 8, 16361 Spånga  

 

Öppen verksamhet - 
på alla skollov har vi 
haft "drop in" 
verksamhet för barnen 
som bor i Spånga -
Tensta Stadsdel 

 
 
 

Järvaveckan - 
Klubben medverkade 
vid Järvaveckan 
(politikervecka) med 
olika aktiviteter som 
gissabajset, gissa 
sädeslag och info om 
4H 

 
 
 

REDE- Rede har ett 
superbra material om 
människors och djurs 
känslor som vi börjat 
använda i alla kurser, 
grupper och läger

 
 
Stora skuggans 4H-gård  
Stora Skuggans Väg 40, 115 42 Stockholm  
 
4H-gården har under året haft temadagar för skolor och förskolor, bondgårdsskola, 
kretsloppsbesök, turridning, daglig verksamhet, ponnyvarv, café och marknader. För 
medlemmarna har det varit eftermiddagsverksamhet med djurskötargrupper, 
övernattningar, dagläger, ridgrupper, ridläger, 4H-företag, Mini-4H och Hästis. Vi har haft 
helgskötare och även utbildat 4H-ledare. 
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Vallentuna 4H-gård   
Ekebyvägen, 186 34 Vallentuna   
 
Gården har kurser som Hästis, Mini 4H, eftermiddagsverksamhet och ledaraktiviteter 
under hela terminerna. På alla skollov har de lägerverksamhet. De anordnar runt 5 event 
per år för allmänheten. De har även samarbete med en förskola som är på gården två 
fm i veckan. Gården tar även emot bokningar av skolbesök och specialridning efter 
förfrågan. Under året har gården haft en personal anställd på heltid och en på halvtid.   
 
 
Ersboda 4H-gård 
Fruängsvägen 50, 144 64 Rönninge 
 
Ersboda 4H-gård invigdes 14 Juni. Gården har sedan invigningen kommit igång med 
eftermiddags grupper, ledarverksamhet, dagläger under lov, kalas, inackordering, varit 
delaktiga på Salemsdagen och 4H-dag.  

Foto Ersboda 4H-gård 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

16 

4H-klubbar i Stockholms län  
 

I Stockholms län finns det 4H-klubbar som inte har verksamhet på en gård. En 4H-klubb 
kan ha olika inriktningar och aktiviteter. Rånäs 4H är en 4H-klubb som är inriktad på̊ 
friidrott och Lava 4H arrangera sommarläger. Några av länets klubbar har även 
aktiviteter med djur och hyr då in sig på andra gårdar. Det finns ingen gräns för vad en 
4H-klubb kan göra!   
 
 
Bagarmossens 4H   
Gröna dalens 4H   
Görvälns 4H   
Hästa 4H  
Kårsta 4H   
  

Lava 4H  
Nacka-Vikens 4H  
Nattugglans 4H   
Näckrosens 4H  
Roslagsbro 4H   
 

Rånäs 4H  
Skå 4H   
Sundbybergs 4H  
Tanto 4H  
Tingvalla 4H  
Täby 4H 

 
Vi vill också uppmärksamma våra fyra nyaste klubbar: 
 

Fyrklövrarnas 4H, Gamla Enskede 4H-klubb, Segersängs 4H-klubb, samt Elfviks 4H 
 

Varmt varmt välkomna! 
 

 
Foto: Elfviks 4H 
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Styrelsen tackar! 
 
Vi som har suttit i styrelsen för Stockholms läns 4H vill tacka för det förtroende vi har fått under 
2019. Alla medlemmar, ideella och anställda har gjort ett oerhört jobb under året och ni är 
fantastiska! Vi är det största länet i Sverige tack vare er och vi ska självklart också vara det 
bästa!  
 
Som styrelse har vi fått möjligheten att utveckla länsförbundet och vi har lagt stort fokus på våra 
utbildningar på länsnivå. Att detta har varit uppskattat är otroligt kul och det är härligt att se hur 
4H:are från hela vårt län möts och tar lärdom av varandra!  
 
Att vi i Stockholm för första gången på 36 år har byggt upp en ny gård från grunden är något 
som kommer prägla minnena av 2019 långt fram i tiden. Framväxten och invigningen av 
Ersboda 4H i Rönninge har varit otroligt spännande att följa och det ska bli minst lika spännande 
att se hur gården utvecklas och frodas.  
  
Stockholms läns 4H kommer fortsätta att växa och utvecklas 2020 och med det sagt vill vi säga 
lycka till till styrelsen 2020 och återigen tacka för det förtroendet och den möjligheten vi har fått. 
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Verksamhetsberättelsen intygas av ordinarie ledamöter i länsförbundsstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Anna Säll, Ordförande 
 
 
 
 
 
 
 
Nicole Hedenborg, Ledamot 
 
 
 
 
 
 
 
Linn Sundling, Ledamot 
 
 
 
 
 
 
 
Hedda Sandelius, Ledamot 

Olof Segevall, Vice Ordförande 
 
 
 
 
 
 
 

Hanna Nilsson, Ledamot 
 
 
 
 
 
 
 
 

Isaac Sjöman, Ledamot 
 
 
 
 
 
 

 


