Verksamhetsplan 2001-2003
___________________________________________________________________
Välkommen till Verksamhetsplanen för Sveriges 4H
Det du nu läser är Verksamhetsplanen för Sveriges 4H åren 2001 till 2003. Denna plan är
tagen på stämman 2000 i Hörby, Skåne och beskriver organisationens kortsiktiga plan för
de tre nämnda åren.
Verksamhetsplanen beskriver i första kapitlet organisationens övergripande målsättningar.
I de följande kapitlen berörs mer specifika detaljer rörande organisationen, metoderna
och verksamheten. I övrigt ska verksamheten följa organisationens stadgar.
Verksamhetsplanen innehåller mål som är avsedda att vara uppnådda vid den treåriga
periodens slut och delmål som ska vara uppnådda vid något av årskiftena inom perioden.
Vid stämman år ett och två skall Verksamhetsplanen utvärderas och då med speciellt
fokus på delmålen. Eventuell revidering av planen kan också ske samtidigt. På stämman
år tre ska hela verksamhetsplanen utvärderas samt en ny antas.
Som komplement till Verksamhetsplanen finns "Sveriges 4H – en
organisationsbeskrivning". Idéer och verksamheter är beskrivna utifrån de fyra H:na
(Huvud, Hjärta, Hand och Hälsa) och deras betydelse.
Verksamhetsplanen samt häftet "Sveriges 4H – en organisationsbeskrivning" finns att
beställa från Riksförbundet Sveriges 4H eller att ladda hem från riksförbundets hemsida.
Adress:
Riksförbundet Sveriges 4H
Box 2012
641 02 Katrineholm
Telefon: 0150 - 503 80
Hemsidaadress: www.rs4h.se
E-mail: sveriges.4h@rs4h.se

1 Övergripande målsättning 2001 - 2003
De kommande tre åren har riksstämman i Hörby 2000 beslutat att Sveriges 4H ska satsa
på att utveckla, förbättra och anordna fler läger för barn och ungdomar. Satsningen
syftar till att förbättra integrationen av medlemmar från dagläger/lantgårdsläger i den
övriga klubbverksamheten och dels till att erbjuda våra medlemmar i alla åldrar bra och
inspirerande läger för att på det sättet lyckas behålla dem längre i organisationen.
1.1 Dagläger/Lantgårdsläger
Dag- och Lantgårdsläger är de läger som har haft störst utveckling de senaste åren. 4H
har fått in många medlemmar genom dessa läger. Här kommer många barn även i
fortsättningen att få ta del av vår verksamhet. Detta är en stor resurs som vi måste bli
bättre på att ta vara på. Här finns många medlemmar som bara är med ett år och sedan
aldrig mer. Detta vill vi i 4H ändra på. För att detta skall kunna ändras vill 4H att de
barn och ungdomar som vill delta i vår verksamhet mer än under en lägervecka skall bli
kontaktade av någon av våra för deltagaren närliggande klubbar. 4H måste här utveckla
en metod som kan bli vägledande för alla klubbar. 4H vill skapa möjlighet att behålla
fler medlemmar under mer än ett år.
Åtgärdsplan
År 1: 4H vill under första året utveckla en metod att integrera dag och lantgårdslägerdeltagarna i
klubbverksamheten under resterande del av 4H året. Metoden skall också syfta till att få
dag/lantgårdslägermedlemmen att stanna kvar mer än ett år i organisationen.
År 2: Under andra året vill vi utbilda så många ledare som möjligt samt implementera metoden i
befintliga läger.
År 3: Tredje året skall vi ha en fungerande och stark organisation för att behålla medlemmar som
kommer på läger. 4H skall även utöka antalet lägergårdar främst för storstadsregionerna där ett
minskat antal sommarlovskolonier har ökat behovet av denna typ av verksamhet.
Mål vid periodens slut: 4H har som mål att alla dag/lantgårdslägerdeltagare skall bli aktivt erbjudna
övrig klubbverksamhet. 4H ska inom tre år kunna behålla mer än 2/3 av de barn som deltar på
läger som medlemmar i mer än ett år. 4H skall dessutom ha startat dag- och lantgårdsläger på 10 nya
platser.
1.2 Friluftsläger
Ledare behöver en morot för att orka och vilja engagera sig i organisationen i stället för
att vid 10 till 12 års ålder sluta. Målet måste vara att behålla fler medlemmar som finns
med i våra klubbar. Genom att ha ett utvecklat program kring friluftsläger är syftet att
varje medlem erbjuds en bra mötesplats där idéer och erfarenheter kan utbytas samt
inte minst kontakter kan knytas med kompisar i samma situation.

Klubb/Kretsläger
Klubblägertraditionen skall stärkas så att alla klubbar anordnar läger för sina
medlemmar. Klubblägerverksamheten kräver mycket arbete och engagemang från
många men ger också inspiration för det fortsatta arbetet i klubben. Det ger också en
möjlighet för yngre ledare att utveckla sin ledarkunskap. Lägret kan rikta sig till
åldersgruppen 7 till 12 år.
Regionläger/Länsläger
Regionläger/ länsläger kan rikta sig till de något äldre medlemmarna (t.ex. 12 till 14 år),
det vill säga de som varit ledare i klubben ett tag och som vill vidga sina vyer inom
organisationen. Här får man idéer och inspiration för att vilja fortsätta jobba med 4Hklubben.
Riksläger
Riksläger är den naturliga samlingspunkten för 4H:s ledare över 14 år i alla
organisationsled. Rikslägret har som främsta syfte att vara en ledarvårdande aktivitet
samtidigt som kontakten med stämman blir tillgänglig för många medlemmar.
Nordiskt läger
Sveriges 4H skall satsa på att en lägertrupp kan åka på nordiskt läger vartannat år. Detta
för att främja det nordiska samarbetet och knyta kontakter för tex. nordiskt utbyte.
Lägret är till för alla 4H:are från 14 år och uppåt.
Åtgärdsplan
År 1: På den centrala funktionärskursen år ett anordnas en kurs med allmänt syfte att inleda arbetet
med att ta fram en modell för friluftslägerverksamheten i landet. Mer specifikt skall kursen
koncentreras på hur 4H:s klubb och kretsläger kan förstärkas. 4H vill även skicka en lägertrupp till
Nordiskt läger i Norge.
År 2: På den centrala funktionärskursen år två anordnas en kurs med allmänt syfte att arbeta vidare
på modellen för friluftslägerverksamheten i landet. Mer specifikt skall kursen koncentreras på
utvecklingen av regionala och länsläger.
År 3: Under år tre skall Riksförbundet och länsförbunden arbeta aktivt för att öka deltagandet på
nordiskt läger.
Mål vid periodens slut: Att intressanta läger erbjuds varje medlem i hela landet. Att detta bidragit till
en positiv medlemstrend främst i åldersgruppen kring 12 år där vi idag tappar många medlemmar och
potentiella ledare. Vi har också som mål att skapa en markant ökad tradition av svenskt deltagande
på nordiskt läger (mer än 50 deltagare på varje läger) och ett ökat antal deltagare på riksläger.

2 Verksamhet
4H:s verksamhet bedrivs kring odling och djur, skog och natur, hushåll och kultur.
Metoderna vi använder är 4H-gårdar, 4H-företag, internationellt utbyte samt utbildning
av funktionärer och ledare. Det dagliga arbetet inom 4H skall vara att bedriva en bra
och sund verksamhet för alla medlemmar. Vi vill hitta nya former för vår verksamhet,
vi måste vara öppna för förslag. Detta för att kunna blir bättre och erbjuda en bra
verksamhet nu och i framtiden. Informationsflödet inom 4H sker via 4H:s hemsida,
Klöverbladet, länsmeddelande samt klubbmeddelande.
3 Riksförbundet
Centralstyrelsen är tillsatt av riksförbundsstämman för att sköta förvaltningen av
Riksförbundet Sveriges 4H:s tillgångar. Till sin hjälp har de ett centralkansli med
anställd personal,
samt ett varierande antal nämnder med specifika
verksamhetsområden på sina respektive bord.
Personalen ska anpassas så att den ekonomiska stabiliteten bibehålls. Det är viktigt att
vi kan erbjuda vår personal en trygg och säker arbetsplats med möjlighet till utveckling
i arbetet. Som instrument för detta finns det Personalpolitiska programmet och
internkontroll av arbetsmiljön som Centralstyrelsen ansvarar för. Länsförbunden
ansvarar för uppföljning av lagar och avtal. 4H-krets och klubb ansvarar för
arbetsledning av den egna personalen.
4 Samverkande förbund
FSU, Förbundet Skog och Ungdom JUF, Jordbrukare-Ungdomens Förbund. 4H ska
jobba för att även i fortsättningen samverka och arbeta utifrån vår gemensamma
bakgrund. 4H vill fortsätta att ha kansli och Klöverbladet tillsammans med FSU och
JUF.
5 Vår folkhögsskola
Valla folkhögskola har idag Sveriges 4H och Studiefrämjandet som huvudmän. 4H:s
avsikt är att vi ska stärka vårt engagemang, och vara en drivande och styrande kraft i
skolans verksamhet. 4H vill därför sprida idé och syfte till skolans elever. 4H har som
mål att de som går fritidsledarutbildningen skall göra någon del av sin praktiktid inom
4H-organisationen.
6 Organisationer 4H är medlemmar i
LSU (Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer), Studiefrämjandet, EFCF
(European Federation of City Farms), NSU (Nordisk Samorganisation för
Ungdomsarbete), ECYF4HC (European Committee for Young Farmers and 4H
Clubs), Svenska FN förbundet, FSL (Folkrörelsernas Samarbetsorgan för Spel- och
Lotterifrågor), Bygdegårdarnas riksförbund, Folkrörelserådet Hela Sverige skall leva
samt FRISAM.

