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Välkommen 

Riksförbundet Sveriges 4H och Värmlands länsförbund av 4H hälsar alla ombud och deltagare i 

förtroenderådet hjärtligt välkomna till 2016 års riksstämma och riksläger på Lillerudsgymnasiet, 

Värmland. Förtroenderådets möte och utskott kommer hållas på lägerplatsen.  

Förtroenderådet samlas fredagen den 22 juli klockan 14.00 

Stämmoförhandlingarna startar lördagen den 23 juli kl. 15.00 

Stämmoförhandlingarna avslutas söndagen den 24 juli kl. 17.00 

Riksstämmohandlingar  
Alla till riksförbundets kansli anmälda förtroenderådsledamöter och ombud ska ha erhållit dessa 

riksstämmohandlingar per post under vecka 25. Ditt ombudsnummer är enligt ombudsförteckningen 

(röstlängden).  

Vid eventuellt förhinder: Sänd handlingarna till din suppleant!   

Förutom till valda förtroenderådsledamöter, ombud och Riksförbundet Sveriges 4H:s 

riksförbundsstyrelse har ett exemplar av riksstämmohandlingarna sänts till länsförbundens 

expeditioner/kontaktpersoner.  

Länsförbundens styrelser bör vid ett sammanträde tillsammans med samtliga ombud behandla 

utsända riksstämmohandlingar. Kontakta gärna riksförbundsstyrelseledamot för medverkan eller 

förklaringar. 

Ombudsförteckning 
Ombudsförteckningen finns inte tryckt i stämmohandlingarna utan bifogas som ett separat blad.  

Revisionsberättelse 
Finns i handlingarna dock saknas en underskrift när dessa gick i tryck, komplett revisionsberättelse 

finns i samband med stämman. 

Praktisk information 
Anmälan  

Förtroenderåd 
Anmälan sker via RIX16:s hemsida www.rix16.se, klicka vidare till anmälan, välj ”Rix16Pass – två 
dagar”, ange rabattkod ”förtroenderåd”. Din stämmoavgift sköts av riksförbundet. 

 
Ombud för stämman 
Anmälan sker via rix16:s hemsida www.rix16.se, klicka vidare till anmälan, välja ”Rix16Pass – två 
dagar”, ange rabattkod ”ombud”. Din stämmoavgift sköts av riksförbundet. 
 

Stämmoombud/förtroenderåd och deltagare på lägret 
Vid anmälan välj ”Rix16Pass – Vecka”, ange rabattkod ”ombud” respektive ”förtroenderåd”. 
Priset för hela lägret är 1700 kr och stämmoombud/förtroenderåd får två dagar bortdragna från sin 
deltagaravgift. 
Har du redan anmält dig utan rabattkod vänder du dig till riksförbundet för att få ersättning. 

http://www.rix16.se/
http://www.rix16.se/
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Förtroenderådet samlas på fredag eftermiddag (22/7), ca kl. 14 på Lillerudsgymnasiet (transport från 
Karlstad centralstation till Lillerudsgymnasiet ordnas för de som behöver). Förtroenderådet har möte 
under fredagen samt under lördag förmiddag. 

 

Resa 
Stämmoombud reser lämpligast tillsammans med de övriga deltagarna i länsgruppen. 
Förtroenderådets ledamöter samlas på fredag eftermiddag och behöver därför ordna egen resa. 
Riksförbundet förutsätter att ombuden reser på billigaste sätt. Resa med bil ersätts endast i 
undantagsfall och endast om samåkning skett. Vägbeskrivning till lägerplatsen:  
 

Med lokaltrafik:  
Tåg till Karlstads centralstation eller buss till Karlstads busstation. Värmlandstrafikens linje 800 mot 
Vålberg går till Lillerud.  
 
Med bil:  
Öster ifrån, via Karlstad på E18, ta avfarten till höger ”Vålberg, Edsvalla, Segerstad, 
Naturbruksgymnasium”, följ vägen ca 2 km så är Lillerudsgymnasiet på vänster sida.  
Väster ifrån via E45 och E18, ta avfarten till höger ”Vålberg, Segerstad, Naturbruksgymnasium”, följ 
vägen ca 2 km så är Lillerudsgymnasiet på vänster sida. 
GPS-position: 59°24'14.1"N 13°15'55.0"E 

Logi  
Riksförbundet erbjuder riksstämmombuden gratis logi tillsammans med egna länets lägerdeltagare i 
tält på lägerområdet. För de stämmoombud som inte vill bo i tält finns det enkel och tvåbäddsrum 
att hyra och även plats för husbil eller husvagn. 

 Husbil/husvagn - 50kr/natt 

 Enkelrum 300kr/natt vid bokning före 1 juli, 400kr/natt vid bokning efter 1 juli. 

 Tvåbäddsrum 200kr/natt/säng vid bokning före 1 juli, 300kr/natt/säng vid bokning efter 1 
juli. 

Boka via sekretariat.rix16@4h.se 
 

Ersättning  
Ombud erhåller fri resa och kost i samband med riksstämmodagarna 23-24 juli. Inga traktamenten 

utgår. Vid resa nattetid erhålls sovvagnsbiljett. Bilresor mellan bostad och avresestation/flygplats 

ersätts med 1:85 kr per km. För de som åker till stämman i egen bil eller med flyg, utgår ersättning 

endast enligt 2:a klass järnväg eller enligt lägsta totala förrättningskostnad (se under resa ovan).  

De ombud som även är lägerdeltagare under hela lägerveckan och betalat hela lägeravgiften har rätt 

att ta upp en kostnad om 250 kr per dag för 23-24 juli som ersättning för förlorad lägervistelse, på 

reseräkningen.  

Den i materialet bilagda reseräkningen inlämnas ifylld vid riksstämmans slut eller insändas till 

Riksförbundets Sveriges 4H:s kansli senast 14 dagar efter det att riksstämman hållits.  

Till reseräkningen skall fakturor, biljetter, kvitton m.m. bifogas för att ersättning skall utgå!  

Välkommen till Lillerudsgymnasiet och Värmland! 

mailto:sekretariat.rix16@4h.se
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Vad är riksförbundsstämman och hur 

går den till? 
 

En förklaring av ord och händelser som förekommer under en riksförbundsstämma.  

Varför har man stämman? 

Riksförbundsstämman är 4H:s högsta beslutande organ. Här representeras alla 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 (se nedan). Ombudens uppgift är att föra med sitt läns 

medlemmars talan för hur Sveriges 4H ska drivas.  

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.  

Valberedningens förslag på ledamöter till riksförbundsstyrelsen för kommande verksamhetsår läggs 

fram och stämman röstar därefter vilka som ska väljas. 

Förtroenderåd 

Förtroenderådet består av en representant för varje län, vanligtvis länsförbundsordförande. Under 

stämman diskuterar förtroenderådet de viktigaste frågorna på ett eget möte som hålls samtidigt som 

utskotten. De ska lägga fram förslag till stämman som sedan tar besluten. Riksförbundsstyrelsen ska 

finnas tillgänglig om förtroenderådet har frågor m.m. 

Utskott 

Under en eftermiddag delas stämman upp i mindre grupper och diskuterar olika frågor som 

riksförbundsstyrelsen vill ha hjälp med av stämman. Här kan man som ombud välja själv vad man kan 

bidra mest till. Resultatet av diskussionerna läggs sedan fram till stämman, där beslut fattas.  

Ordlista 

Röstlängd: De närvarande deltagare som har rösträtt, d.v.s. ombuden som blivit valda av 

länsförbunden. 

Röstning: I de flesta fall röstar man med acklamation, d.v.s. ordföranden ställer två förslag mot 

varann, till exempel ”Kan vi välja … till ordförande?” ”Någon däremot?”. ombuden uttrycker sig 

genom att svara ”Ja”. Anser man att det var oklart vilket förslag som hade majoritet kan man begära 

votering, då röstar man med handuppräckning. Om det är en känslig fråga kan man innan 

röstningens början begära sluten omröstning och då får ombuden skriva sin röst på en lapp. I de två 

senare fallen behövs rösträknare (som väljs i början av stämman), annars är det ordföranden som 

anser vad som har majoritet.  

Reservation: Om man inte håller med om det beslut som tagits, och vill att det ska protokollföras, så 

kan man reservera sig mot beslutet. Då anmäler man det direkt efter att beslutet tagits och skriver 

ner det på en röd lapp och lämnar till sekreteraren.  
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Yrkande – Yrkande är när man vill föreslå något som stämman måste ta ställning till. Man skriver sitt 

yrkande på en grön lapp, läser upp sitt yrkande i talarstolen och ger sedan lappen till sekreteraren. 

Första och andra läsning – Om beslut ska tas om en stadgeändring, måste det tas på två stämmor i 

rad. När motionen kommit in tar man beslut om stadgeändring i första läsning, och nästföljande år 

tas beslut i andra läsning. Därefter träder stadgeändringen i kraft.  

Bifalla/avslå – När man bifaller en motion/yrkande betyder det att man håller med om förslaget. Om 

man inte håller med så föreslår man avslag på motionen/yrkandet.  

Röd/grön lapp – Om man vill visa sitt stöd för ett förslag viftar man med grön lapp, men vill man ta 

avstånd från förslaget viftar man med röd lapp. Vill man inte ta ställning så behöver man inte vifta.  

Ringa klockan – Känner man att man behöver diskutera ett förslag i mindre grupper så ringer man i 

klockan som finns på bordet. Då får man ca 5 min på sig att diskutera fritt.  

Verksamhetsberättelse – Redogör för föregående års verksamhet 

Resultat- och Balansräkning – Resultat visar inkomster och utgifter för föregående år. 

Balansräkningen balanserar tillgångar och skulder.  

Revisionsberättelse – Revisorerna redogör för revisionen av föregående år. Revision är en granskning 

av ekonomin.  

Verksamhetsplan – Dokumenterad beskrivning av planerad verksamhet under en viss period. 

Budget – Riksförbundets ekonomiska planering inför kommande år. 

Reviderad budget – Omarbetad budget för innevarande år, efter aktuella händelser. 

 

 

Workshop 
 

Tema: Bli fler med oss, nu sprider vi 4H! 
 

I år kommer vi istället för utskott hålla flera workshops under temat ”Bli fler med oss, nu sprider vi 

4H!”. Alla Workshops kommer hållas efter middagen på lördagen och nytt för i år är att även 

förtroenderådets ledamöter kommer då deras möte avslutas innan stämman. Årets workshops 

kommer erbjuda något för alla sinnen och vi välkomnar alla att delta!  
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Förslag till föredragningslista 
 

 

 

1. Stämmans öppnande. 

2. Val av ordförande och vice ordförande. 

3. Anmälan av styrelsens val av sekreterare och vice sekreterare. 

4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare. 

5. Fastställande av röstlängden. 

6. Fråga om riksstämmans behöriga utlysande. 

7. Fastställande av föredragningslistan. 

8. Val av valberedningskommitté. 

9. Riksförbundsstyrelsens årsberättelse. 

a. Verksamhetsberättelse 

b. Resultat- och balansräkning 

10. Revisorernas berättelse. 

11. Fastställande av balansräkning. 

12. Ansvarsfrihet för riksförbundsstyrelsens ledamöter. 

13. Organisationsförändring – rapport.  

14. Behandling av styrelsens övriga förslag till riksstämman, 

a. Proposition om stadgeändring i andra läsning – Extra årsmöte  

b. Proposition om stadgeändring i andra läsning – Beslutsmässighet i kretsstyrelse 

c. Proposition om stadgeändring i andra läsning –  Ärendelista för länsförbundsstämma 

d. Proposition om stadgeändring i första läsning – förtroenderådet 

e. Proposition om stadgeändring i första läsning – Ändring av tid för årsavgift 

15. Behandling av övriga inkomna motioner, 

a. Motion om –  Oförändrad medlemsavgift   

b. Motion om – Höjning av medlemsavgift  

c. Motion om stadgeändring i första läsning – Beslut om medlemsavgift  

d. Motion om – Riktlinjer för 4H-klubbarnas riksfinal 

e. Motion om stadgeändring i förstaläsning – Revisorer  

16. Redovisning av och behandling av förslag från utskotten. 
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17. Behandling av styrelsens förslag till arbetsprogram, 

a. Arbetsprogram 2017 

18. Behandling av riksförbundets budget, 

a. Reviderad budget 2016 

b. Beslut om medlemsavgift 

c. Beslut om fördelning av statsbidrag 

d. Beslut om arvoden och reseersättningar 

e. Beslut om budget 2017 i sin helhet 

19. Rapport om uppdrag från föregående stämmor 

20. Val av ledamöter i riksförbundsstyrelsen, 

a. Val av ordförande 

b. Val av övriga ledamöter 

c. Val av fem suppleanter  

21. Val av revisorer och revisorssuppleanter. 

22. Val av valberedning och sammankallande i denna.  

23. Övriga ärenden. 

24. Stämmans avslutande. 
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Resultat- och balansräkning 2015 

 

Resultatrapport 2015 
      

  Utfall 2015 Utfall 2014 

Rörelsens intäkter   

Medlemsavgifter 2 289 443 2 066 431 

Anslag och bidrag 3 714 999 3 787 704 

Intäkter personal och fastighet 1 577 044 1 499 389 

Övriga verksamhetsintäkter 481 667 456 825 

Summa intäkter 8 063 153 7 810 349 

    

Rörelsens kostnader   

Medlemsomkostnader -654 533 -622 627 

Verksamhetsomkostnader -1 357 955 -1 506 554 

Övriga kostnader -2 099 967 -2 596 931 

Personalkostnader -3 914 772 -3 048 924 

Avskrivningar -53 022 -22 105 

Summa kostnader -8 080 249 -7 797 141 

  

  Rörelseresultat -17 096 13 208 

    

Räntenetto 8 810 14 256 

      

Resultat efter finansiella poster -8 285 27 464 

      

Resultat central löneservice -256 529 

      

Resultat   -8 541 27 993 
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Balansräkning 2015-12-31       

  2014-12-31   2015-12-31 

TILLGÅNGAR       

        

Matieriella anläggningstillgångar       

Byggnad 200 000   200 000 

Inventarier 44 213   83 934 

  244 213   283 934 

        

Lånefordringar 618 941   878 197 

        

Lager 154 503   130 428 

        

Kortfristiga fordringar       

Avräkningsfordringar 190 373   45 566 

Kundfordringar 1 313 234   1 378 996 

Övriga kortfristiga fordringar 23 046   24 030 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 391 227   602 840 

  2 917 879   2 051 432 

        

Kassa och bank 2 201 578   1 702 918 

        

SUMMA TILLGÅNGAR 6 137 113   5 046 909 

        

EGET KAPITAL OCH SKULDER       

        

Fritt eget kapital       

Balanserad vinst 1 000 066   1 028 059 

Årets resultat 27 993   -8 541 

  1 028 059   1 019 518 

        

Fonderade medel klubbar mfl 323 453   323 453 

        

Reparationsfond fastigheten 709 076   723 258 

Kortfristiga skulder       

Leverantörsskulder 210 955   353 440 

Personalskatter mm 1 368 861   1 700 238 

Övriga kortfristiga skulder 29 769   114 348 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 466 941   812 655 

  4 076 525   2 980 681 

        

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 6 137 113   5 046 909 

        

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser       

Fastighetsinteckningar 600 000   600 000 

Borgensförbindelser 110 000   110 000 
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Revisionsberättelse  
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Propositioner 
a) Proposition om stadgeändring i andra läsning  

Extra årsmöte  
Bakgrund 

Av olika anledningar kan extra årsmöte behöva utlysas i en 4H-klubb eller 4H-krets med olika 

brådskande prioritet. I samtliga organisationsled inom 4H utom för 4H-klubb och 4H-krets äger 

styrelsen rätt att kalla till extra årsmöte. Det finns ingen anledning till att klubb- respektive 

kretsstyrelse inte skulle kunna kalla till extra årsmöte om de anser att det behövs.   

Riksförbundsstämman 2015 beslutade att i en första läsning anta följande: 

 

att                    stadgar för 4H-klubb § 13, 2:a meningen, ändras till  

”Extra årsmöte skall hållas när detta krävs av antingen 50 % av medlemmarna, klubbens revisorer, 

klubbstyrelsen, länsförbundsstyrelsen eller riksförbundsstyrelsen.” 

att                    i stadgar för 4H-krets § 11 ändra den nuvarande skrivningen  

”Riksförbundsstyrelsen eller länsförbundsstyrelsen kan ålägga 4H-kretsens styrelse att kalla till extra 

årsmöte. Om inte kretsstyrelsen kallar till sådant möte har riksförbundsstyrelsen eller 

länsförbundsstyrelsen rätt att själv göra detta.” 

till förmån för följande skrivning  

”Extra årsmöte utlyses av styrelsen då den anser sådan behövlig eller då skriftlig framställning om 

detta gjorts av riksförbundsstyrelsen, länsförbundsstyrelsen, revisorerna eller minst hälften av 

kretsens 4H-klubbar. Sådan framställning skall innehålla uppgift om de ärenden för vilka extra 

årsmöte påkallas. Extra årsmöte skall hållas senast 2 månader efter det att skriftlig framställning 

inkommit till styrelsen. Kallelse till extra årsmöte skall ske senast 2 veckor innan fastställt datum.” 

 

 

Riksförbundsstyrelsen 
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b) Proposition om stadgeändring i andra läsning  

Beslutsmässighet i kretsstyrelse  
Bakgrund:  

I stadgarna för alla organisationsled utöver 4H-krets regleras hur många styrelseledamöter som 

måste närvara vid ett möte för att styrelsen ska vara beslutsmässig.   

Riksförbundsstämman 2015 beslutade att i en första läsning anta följande: 

att                    kretsstadga §6 Styrelse, kompletteras med meningen ”Styrelsen är beslutsmässig då 

minst hälften av ledamöterna är närvarande.”  

 

 

Riksförbundsstyrelsen  
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c) Proposition om stadgeändring i andra läsning 

Ärendelista för länsförbundsstämma  
Bakgrund 

Idag saknas en del punkter i ärendelistan och en del är otydliga. För att göra ärendelistan enklare att 

följa vill riksförbundsstyrelsen att den blir tydligare. 

Riksförbundsstämman 2015 beslutade att i en första läsning anta följande: 

att  §16. Ärendelista länsförund-/distriksstämma. Punkt 13 ”Behandlig av budget för 

nästkommande verksamhetsår, innefattande även beslut om medlemsavgifter samt arvoden och 

reseersättningar till styrelseledamöter och revisorer, samt reviderad budget för innevarande år.”, 

delas upp enligt följande: 

Behandling av budget, 

a) Beslut om reviderad budget för innevarande år, 

b) Beslut om medlemsavgift för nästkommande år, 

c) Beslut om arvoden och reseersättningar till styrelseledamöter och revisorer, 

d) Beslut om budget för nästkommande år 

att  i §12 Ärendelista för kretsårsmöte i Stadgar för Riksförundet Sveriges 4H ändra punkt 

10 ”Behandlig av budget” till : 

a) Beslut om reviderad budget för innevarande år, 

b) Beslut om budget för nästkommande år 

att  §14 Ärendelista för klubbårsmöte i Stadgar för Riksförbundet Sveriges 4H punkt 12 

och 13 slås ihop och blir ”Behandling av budget” med följande uppdelning: 

a) Beslut om reviderad budget för innevarande år, 

b) Beslut om medlemsavgift för nästkommande år, 

c) Beslut om budget för nästkommande år 

att  §16 Ärendelista länsförbunds-/distriktstämma i Stadger för Riksförbundet Sveriges 4H 

kompletteras och inleds med punkten mötet öppnas och mötet avslutas.  

att  Numreringen i ärendelistan konsekvensändras efter införandet av nya §1. 

 

 

Riksförbundsstyrelsen 
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d) Proposition om stadgeändring i första läsning  

Förtroenderådet 
Riksförbundsstyrelsen har mottagit en skrivelse som ifrågasätter förtroenderådets roll i 4H:s 

organisation. Riksförbundsstyrelsen vill fortsätta utveckla den demokratiska processen i 4H.  

 

På stämman förs en öppen diskussion medan det i förtroenderådet sker en stor diskussion i det tysta 

som inte alla får ta del av. Dessutom är dessa diskussioner ofta underlag till stämmans beslut vilket 

kan göra det svårt att som stämmoombud förstå. 4H är en lärande organisation i ständig utveckling, 

där unga ska leda unga och Riksförbundsstyrelsen ser därför hellre längre diskussioner i sin helhet 

under stämman, än stängda diskussioner för några få personer. Vi upplever att det kan vara svårt för 

unga medlemmar att bli en del av förtroenderådet och att det kan ta lång tid att förstå hur 

förtroenderådet fungerar. Förtroenderådets roll är att underlätta och effektivisera stämman men det 

kan också leda till att besluten blir otydligare. Det fjärde organet i 4H, revisionen, har precis som 

förtroenderådet som uppgift att granska styrelsens arbete vilket gör att den granskande funktionen 

fortfarande tillgodoses.  

 

Andra organisationer som Scouterna, Vi unga, Unga hörselskadade, Unga allergiker samt Sverok har 

liksom 4H förbundsstämman som högst beslutande organ men däremellan är förbundsstyrelsen 

högst beslutande. Ingen motsvarighet till förtroenderåd finns.  

 

Mot denna bakgrund yrkar vi 

 

att förtroenderådet tas bort. 

att  för att inte minska antalet ombud på stämman vill vi utöka länsförbundens ombud 

med ytterligare ett och därför ändra andra stycket i § 16. Stämmoombud i stadgar för 

Riksförbundet Sveriges 4H till ”Riksstämman består av ledamöterna av 

riksförbundsstyrelsen samt de enligt följande stycke valda länsförbunds-

/distriktsombuden. 

På länsförbunds-/distriktsstämman utses ett riksstämmoombud och suppleant, samt 

ett ombud och suppleant för varje påbörjat 500-tal medlemmar, för tiden till nästa 

ordinarie länsförbunds-/distriktsstämma. 

Ingen annan inom 4H anställd än riksförbundsstyrelsens fackliga representanter kan 

utses till stämmoombud eller suppleant.” 

att till följd av förtroenderådets avskaffande ändra de § där förtroenderådet förekommer 

i enlighet med förslag nedan.  

 

 

 

I stadgar för Riksförbundet Sveriges 4H 
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§8  ta bort förtroenderådet samt konsekvensändra numreringen av organen.  

§11 stryka andra meningen ”Riksförbundsstyrelsen har på riksförbundets vägnar rätt, att 

inteckna och försälja fast egendom, efter godkännande av förtroenderådet”.  

§13 stryka sista meningen ”Förtroenderådet kan kräva revision av riksförbundet.” 

§14 Stryka hela § 14 samt konsekvensändra numreringen av följande §.  

§15 Stryka hela § 15 samt konsekvensändra numreringen av följande §. 

§17 stryka ”ledamot av förtroenderåd”. 

 

I stadgar för länsförbund 

§16 stryka punkt 15a i ärendelistan samt konsekvensändra numreringen av punkt 15b. 

§20 Byta ut förtroenderådet till riksförbundsstämman och således ändra skrivningen till 

”Riksförbundet kan överklaga länsförbundets/distriktets beslut. Vad riksförbundet 

beslutar i ärendet ska gälla. Om länsförbundet/distriktet inte är nöjda med 

riksförbundets beslut, kan detta överklagas hos riksförbundsstämman. Vad 

riksförbundsstämman beslutar i ärendet skall slutligen gälla”. 

I stadgar för 4H-krets 

§15   byta ut förtroenderådet till riksförbundsstämman och således ändra skrivningen till 

”4H-klubb eller annan ansluten organisation, som inte nöjer sig med av kretsstyrelsen 

eller kretsens årsmöte fattat beslut, kan överklaga beslutet hos länsförbundsstyrelsen 

eller hos riksförbundsstyrelsen.  Vad länsförbundsstyrelsen eller, om så krävs, 

riksförbundsstyrelsen slutgiltigt beslutar i ärendet skall gälla. 

Riksförbundet kan överklaga kretsens beslut. Vad riksförbundet beslutar i ärendet ska 

gälla. Om kretsen inte är nöjd med riksförbundets beslut, kan detta överklagas hos 

riksförbundsstämman. Vad riksförbundsstämman beslutar i ärendet skall slutligen 

gälla. 

I stadgar för 4H-klubb 

§16   byta ut förtroenderådet till riksförbundsstämman, samt i näst sista meningen korrigera 

tryckfelet kretsen till klubben, och således ändra skrivningen till ”Klubbstyrelse, 

klubbledare eller enskild klubbmedlem har rätt att hos styrelsen för länsförbundet av 

Sveriges 4H överklaga klubbmötets beslut. Vad styrelsen för länsförbundet beslutar i 

ärendet skall gälla. Om klubbstyrelse, klubbledare eller enskild klubbmedlem inte är 

nöjd med styrelsens för länsförbundet beslut, kan detta överklagas hos 

riksförbundsstyrelsen för Riksförbundet Sveriges 4H. Vad riksförbundsstyrelsen då 

beslutar skall slutgiltigt gälla. 

 Riksförbundet kan överklaga klubbens beslut. Vad riksförbundet beslutar i ärendet ska 

gälla. Om klubben inte är nöjd med riksförbundets beslut, kan detta överklagas hos 

riksförbundsstämman. Vad riksförbundsstämman beslutar i ärendet skall slutligen 

gälla. 

I tillämpningsföreskrifter 
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Anställd stryka ”samt ombud till förtroenderådet”. 

R §16  Ta bort förtroenderådet i första meningen samt uppdatera antalet ombud enl. förslag 

till stadgeändring i §16 i stadgar för riksförbundet Sveriges 4H.  

 Länsförbundsstämman skall utse ett ombud till riksförbundsstämman samt ett ombud 

per påbörjat 500-tal medlemmar inom länsförbundet.  

  

 Vid beräkningen av antalet ombud för ett länsförbund skall denna göras på det totala 

medlemsantalet inom länsförbundet, dvs även medlemmar utanför åldersgruppen 7-

25 år.  

    Förslagsrätt och rösträtt vid riksstämman äger följande rätt till:  

1. Riksförbundsstyrelsens ordinarie ledamöter  
2. Länsförbundens valda ombud (enl. beräkningen ett per länsförbund samt ett 

per påbörjat 500-tal medlemmar i alla åldrar).  
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e) Proposition om stadgeändring i första läsning 

Ändring av tid för årsavgift 
Bakgrund 

Under stämman 2015 diskuterades en stadgeändring av tiden då årsavgiften senast ska erläggas 

enligt § 5 i stadgar för klubb, länsförbund och riksförbund. Datumet skiljer sig i nuläget åt mellan de 

olika stadgarna då datumet i klubbstadgan är 15 februari medan det i stadgar för läns- och 

riksförbund står 1 april. Eftersom hela medlemsavgiften erläggs vid samma tillfälle bör dessa datum 

överensstämma med varandra. Att datumen för klubb är 15 februari kan härledas till att det tidigare 

var sista datum för klubbens årsmöte. Detta datum är numera ändrat till 10 mars och datumet 15 

februari hänger därmed inte samman med något utöver sista datum för årsavgift. 

Yrkande 

Mot denna bakgrund yrkar riksförbundsstyrelsen  

att i stadgar för 4H-klubb § 5 ändra datumet 15 februari till 10 mars 

att i stadgar för länsförbund § 5 ändra datumet 1 april till 10 mars 
 
att i stadgar för riksförbund § 5 ändra datumet 1 april till 10 mars 

 
 
 

Riksförbundsstyrelsen 
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Motioner 
a) Motion om medlemsavgift 1 

Oförändrad medlemsavgift  
Till Riksförbundsstämman å Sveriges 4H 2016 
 
4H:s vision är att alla barn och ungdomar ska utvecklas till engagerade, välmående och 
ansvarstagande människor med respekt för omvärlden. Detta är den första meningen i vår vision, 
Sveriges 4H, en barn och ungdomsorganisation. De senaste åren har vi sett hur medlemsavgiften för 
att bli en del av denna verksamhet, vår verksamhets, höjts och återigen höjts. 
Vi i Stockholms läns 4H tycker att det är viktigt att alla barn och ungdomar, oavsett socioekonomisk 
bakgrund, ska kunna ta del av vår verksamhet och kunna ha möjligheten att utvecklas till just 
engagerade, välmående och ansvarstagande människor med respekt för omvärlden i enlighet med 
vår vision. 
 
Som medlem i 4H ges man möjlighet till personlig utvecklig, se demokrati på nära håll, ha roligt och 
få en värdefull fritid. Det vill vi att alla ska kunna ha möjlighet till! 
 
Med bakgrund av detta yrkar vi 
Att: medlemsavgiften inte höjs inför verksamhetsåret 2018 
 
Att: riksförbundsstyrelsen får i uppdrag att ta fram en hållbar finansiell plan över hur riksförbundet 
ska finansieras utan att höja medlemsavgiften, vilket presenteras på stämman 2017 
 
Att: arbeta mot en sänkning av medlemsavgiften inför verksamhetsåret 2019 
 
Tagen vid länsförbundsstämman Stockholms läns 4H 14 maj 2016 

 

 

Riksförbundsstyrelsen svarar:  
 

Vi tackar motionären för motionen. Vi förstår och tar till oss era tankar och åsikter. Vår vision är inte 

att ha en hög medlemsavgift i Sveriges 4H. I och med att allt blir dyrare, måste även Sveriges 4H följa 

detta för att fortsätta ha en ekonomisk stabilitet och att kunna behålla den kvalité och stöttning vi 

ger till länsförbund, kretsar och klubbar.  

I motionens andra och tredje att-sats håller vi med, det krävs en genomtänkt plan för att i största 

möjliga mån motverka höjningar av avgiften. Riksförbundsstyrelsen har redan nu börjat diskutera hur 

vi kan inneha en ekonomisk stabilitet utan att genomföra höjningar av medlemsavgiften.  

Riksförbundsstyrelsen yrkar… 

Att  motionen avslås i sin helhet.  

Att Riksförbundsstyrelsen får i uppdrag att se över möjligheter till att ta fram en hållbar 

finansiell plan över hur riksförbundet skall finansieras. Denna plan presenteras på 

stämman 2018.  
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b) Motion om medlemsavgift 2 

Höjning av medlemsavgift  
 

 

 
 

 

Riksförbundsstyrelsen svarar:  
 

Riksförbundet tackar er för er motion. Det är viktigt att alla i organisationen får säga sitt och får 

komma till tals. Riksförbundet har tagit till oss er motion och förstår vad ni menar, vår vision är inte 

att ha en hög medlemsavgift. Vi vill motverka höjningar av medlemsavgiften. Riksförbundet förstår 

att höjningen kan ha stor påverkan på den enskilde medlemmen. Vi har för avsikt att hitta lösningar 

där alla har lika stor möjlighet att vara medlem i 4H. 
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Riksförbundet förstår att det kan vara svårt för den enskilde medlemmen eller klubben att veta vad 

riksförbundet gör och varför det måste finnas en avgift. Det kan ibland kännas som ett stort steg 

mellan klubb och riksförbund.   

 

Riksförbundet är och vill vara en organisation som står för utveckling och att vara ett stöd för 

medlemmar, klubbar, kretsar och länsförbund. Riksförbundet kan stötta er genom att erbjuda 

material som till exempel ledarutbildningar, djurskötarkurser och marknadsföring som kan användas 

av medlemmarna. Riksförbundet kan även erbjuda hjälp till klubbar, kretsar och länsförbund vid 

kontakt med kommuner, länsstyrelser eller vid personalfrågor. Riksförbundet finns också som ett 

stöd vid konflikter och ekonomiska frågor. Allt detta kräver resurser i form av personal, resor och 

material. 

Allt blir dyrare, detta gäller även för oss i Sveriges 4H. I och med detta måste även Sveriges 4H 

”hänga med” för att kunna fortsätta att bedriva den verksamhet vi har idag.  

Riksförbundet ser fram emot att höra er berätta om motionen på riksförbundsstämman och hoppas 

på givande diskussioner. Tack för att ni gav oss era åsikter och tankar. Dessa åsikter resulterade i bra 

diskussioner i vår styrelse. Vi vill gärna fortsätta att ha en dialog mellan oss medlemmar.  

Med grund i ovanstående yrkar Riksförbundet på avslag på motionen i sin helhet.  
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c) Motion om stadgeändring första läsning   

Beslut av medlemsavgift 
Bakgrund  
Idag beslutas medlemsavgiftens storlek på respektive leds årsstämma. Det betyder att 
klubben bestämmer storlek på sin del av avgiften senast 10 mars, länet senast 15 maj och 
riksförbundet senast 15 augusti. I samtliga led kan årsstämman besluta att t.ex. höja sin del 
av avgiften. Det innebär att ingen kan veta vad den totala medlemsavgiften kommer att bli 
för nästkommande år först efter riksförbundsstämman. Det kan även göra att man inte vågar 
höja avgiften på klubb respektive länsnivå eftersom man inte vet hur stor den totala 
höjningen kan bli för den enskilde medlemmen. Om medlemsavgiftens storlek istället 
beslutas på länets planeringskonferens senast 30 september och sedan klubbens 
planeringskonferens blir beslutsordningen korrekt.  
 
Mot denna bakgrund yrkar vi att i en första läsning anta följande: 
 
att i Stadgar för länsförbund/distrikt av Sveriges 4H § 17. Ärendelista 
planeringskonferens lägga till en ny punkt 7. Beslut om medlemsavgift för nästkommande år.  
 
att i Stadgar för 4H-klubb lägga till en ny § 13. Årsmöte och planeringskonferens 
där en skrivelse med datum för att senast hålla i planeringskonferens ska finnas (likt 
länsförbundets). 
 
att i Stadgar för 4H-klubb lägga till § 15. Ärendelista för planeringskonferens där 
beslut om medlemsavgift finns med.    
 
 
Motionen är tagen i sin helhet som en proposition på länsförbundsstämman för Uppsala 4H 
2016-04-02. 
 
Länsförbundsstyrelsen Uppsala läns 4H 
 

 
 

 

Riksförbundsstyrelsen svarar: 

Styrelsen har behandlat motionen och förstår problematiken. Vi ser inte att motionen ger en lösning 

som fungerar i organisationens alla led. Att bara ändra när länsförbundet ska besluta om sin 

medlemsavgift löser inte problemet. Beslut om förändring av Riksförbundets medlemsavgift måste 

behandlas först för att uppnå motionens syfte.  

Riksförbundsstyrelsen har diskuterat och har ett förslag på en annan lösning. Vilket skulle innebära 

att Riksförbundets verksamhet och ekonomi skulle planeras med mer långsiktighet.  

Med denna bakgrund yrkar Riksförbundet…. 

att Motionen avslås i sin helhet. 
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att stadgar för Riksförbundets Sveriges 4H §18. Ärendelista riksstämma punkt 14. 

Behandling av riksförbundets budget, innefattande även särskilt beslut om 

medlemsavgifter samt arvoden och reseersättningar till styrelseledamöter och 

revisorer. 

Byts ut till: Behandling av riksförbundets reviderade budget för innevarande år och 

nästkommande år, behandling av året efter nästkommande års budget, behandling av 

året efter nästkommande års medlemsavgift samt arvoden och reseersättningar till 

styrelsemedlemmar och revisorer året efter nästkommande år.  

att Stadgar för Länsförbund/distrikt §16 Ärendelista länsförbunds-/distriktsstämma punkt 

13. Behandling av budget för nästkommande verksamhetsår, innefattande även beslut 

om medlemsavgifter samt arvoden och reseersättningar till styrelseledamöter och 

revisorer, samt reviderad budget för innevarande år.  

Byts ut till: Behandling av budget, innefattande arvoden och reseersättningar till 

styrelseledamöter och revisorer, samt reviderad budget för innevarande år.  

att stadgar för Länsförbund/distrikt Ärendelista planeringskonferens § 17. Ärendelista 

planeringskonferens punkt 7. Anmälan av styrelsens förslag till reviderad budget för 

nästkommande verksamhetsår.  

Lägga till: samt beslut om medlemsavgift för året efter nästkommande år. 

att stadgar för 4H-krets § 13. Ärendelista planeringsmöte punkt 5. Fastställande av 

eventuella avgifter. 

Lägga till: och/eller medlemsavgift för året efter nästkommande år.  
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d) Motion om stadgeändring i första läsning 

Revisorer  
Motion Till Sveriges 4Hs riksförbundsstämma 2016 
 

från Älvsborgs 4Hs länsförbundsstämma 2016 

 

Bakgrund 

Det är Älvsborgs 4Hs länsförbundsstämmas uppfattning att vi vill ha stadgar i vår förening 

som hjälper oss att driva föreningen. Stadgarna är till för att skydda föreningen. Alla 

medlemmar i föreningen har ett gemensamt intresse av att föreningen drivs på ett sådant sätt 

att tillgångarna förvaltas väl samt att demokratin fungerar. 

 

Med hjälp av demokratiska beslut vid årsstämman väljs i alla 4Hs organisationsled en styrelse 

som får mandat att styra/sköta/förvalta organisationen fram till nästa årsstämma. Vid 

årsstämman väljs också revisor(er) vars uppgift är att på uppdrag av medlemmarna bevaka hur 

styrelsen sköter sitt mandat. Inför följande årsstämma granskas styrelsens arbete av 

medlemmarna (eller medlemmarnas representanter) genom att styrelsens 

verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning görs tillgängliga för medlemmarna. 

Dessutom skall styrelsen vara närvarande och svara på frågor under själva 

årsmötesförhandlingarna. Revisorerna presenterar för medlemmarna resultatet av sin 

granskning i en revisionsberättelse som också ofta görs tillgänglig för medlemmarna inför 

årsstämman samt behandlas under årsmötesförhandlingarna. 

 

Med hjälp av styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning samt revisorernas 

revisionsberättelse bedömer medlemmarna (eller medlemmarnas representanter) hur styrelsen 

skött sitt mandat. Är man inte nöjd med förvaltningen har man möjlighet att välja en ny 

styrelse som man tror skulle sköta jobbet bättre. Under årsmötet behandlas också frågan om 

ansvarsfrihet. Om man tycker att styrelsen (eller enskilda ledamöter) har varit oaktsamma och 

orsakat föreningen ekonomisk skada kan mötet besluta att inte bevilja styrelsen (eller enskilda 

ledamöter) ansvarsfrihet. Enligt lagen för ekonomisk förening (som ofta kan användas för att 

dra paralleller till ideella föreningar – ideella föreningar har ingen egen lag) kan man läsa att 

om ansvarsfrihet inte beviljas har föreningen (genom den nyvalda styrelsen) inom ett år 

möjlighet att väcka talan vid tingsrätten mot ledamöterna. 

 

Revisorernas revisionsberättelse används inte bara inför och under årsmötesförhandlingarna. 

Föreningen kan till exempel behöva bifoga revisionsberättelsen till bidragsansökningar. I 

revisionsberättelsen kan finansiärer se hur tillförlitig föreningen är genom revisorernas 

uttalande om huruvida de tillstyrker ansvarsfrihet eller ej. Sedan 2001 skall också revisorerna 

uttala sig om någon styrelseledamot handlat i strid med föreningens stadgar (referens: Att vara 

föreningsrevisor, av författare Sven Knutson). 

Både för medlemmarna, för föreningen och för styrelsen vore det opraktiskt att när årsmötet 

närmar sig att inte ha tillgång till någon revisionsberättelse. Dessutom kan det bli allvarligt för 

ekonomin att inte ha alla bilagor till eventuella bidragsansökningar tillgängliga. I Sveriges 

4Hs stadgar finns ingen överenskommelse om när revisorerna skall göra revisionsberättelsen 

tillgänglig för medlemmarna och styrelsen. Detta gör det till exempel svårt för en 

medlem/styrelse/revisorssuppleant att bedöma när revisorssuppleanten bör rycka in eftersom 

ordinarie revisor kan utföra sitt jobb när som helst före stämman. I Sveriges 4Hs stadgar finns 
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datum (eller tidsintervall före stämma) angiven för flera andra händelser i den demokratiska 

processen. Eftersom revisionen inte är en obetydlig del av den demokratiska processen kan 

det tyckas naturligt att ha med tidpunkten även för när detta steg skall vara utfört. 

I flera andra organisationers stadgar som vi har gått igenom finns datum (eller tidsintervall 

före stämma) angiven för när revisionsberättelsen skall överlämnas till styrelsen. 

 

I Scouternas stadga finns följande paragrafer: 

(Avsnitt 2: Riksorganisationen, Kapitel 5: Scouternas stämma) 

§5.11 Årsredovisning 

Scouternas verksamhetsår är kalenderår. Scouternas räkenskaper ska per den 31 december 

varje år sammanföras i fullständigt bokslut. Årsredovisningen tillsammans med övrigt 

revisionsunderlag ska senast den 1 april påföljande år överlämnas till revisorerna för 

granskning. 

Revisorerna skall senast den 15 maj återlämna handlingarna med berättelse över deras 

granskning till Scouternas styrelse. 

(...) 

 

 

(Avsnitt 3: Lokal och regional struktur, Kapitel 8: Scouternas distrikt) 

§8.13 Årsredovisning 

Distriktets räkenskaper ska en gång per år sammanföras i fullständigt bokslut. Räkenskaperna, 

verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning för det senaste verksamhetsåret ska senast 

två månader efter verksamhetsårets utgång överlämnas till revisorerna. Handlingarna ska av 

revisorerna med berättelse över deras granskning återställas till distriktsstyrelsen senast 

tre månader efter verksamhetsårets utgång. (...) 

 

 

Av Riksidrottsförbundets normalstadgar framgår: 

24 §. Revision 

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och 

styrelseprotokoll och övriga handlingar. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna 

tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning 

och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen 

överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.” 

 

 

Även i friluftsfrämjandets stadgar finns en skrivning som förtydligar när revisionsberättelsen 

skall överlämnas till styrelsen och att det är revisorernas ansvar att så sker: 

(sid 25 radnr 27) 

Handlingar jämte revisorernas utlåtande återlämnas till Riksorganisationen Senast 20:e 

april Ansvarig: Revisorer 

(sid 25 radnr 28) 

Handlingar jämte revisorernas utlåtande återlämnas till Region resp Lokalavdelning 

Senast två veckor före resp. Regionstämma/ årsmöte Ansvarig: Revisorer 

 

 

Det är vår uppfattning att styrelsernas och revisorernas uppdrag skulle förenklas om det även i 

Sveriges 4Hs stadgar framgick vid vilken tidpunkt länsförbundets revisorers 

revisionsberättelse skall lämnas till länsförbundsstyrelsen. 
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Yrkande 

 

Mot denna bakgrund yrkar vi 

 

… Att i stadgar för länsförbund/distrikt av Sveriges 4H under §13. Revisorer göra följande 

tillägg: 

 

”Årsredovisningen tillsammans med övrigt revisionsunderlag ska senast fyra 

veckor före länsförbundsstämma påföljande år överlämnas till revisorerna för 

granskning. Revisorerna ska senast två veckor före länsförbundsstämman 

återlämna handlingarna med berättelse över deras granskning till länsförbundets 

styrelse. Görs ej detta kan länsförbundsstyrelsen vända sig till 

revisorssuppleanterna för revision och revisionsberättelse.” 

 

Länsförbundsstämman för Älvsborgs läns 4H, Örby 16 april 2016 

 

Kommentarer: 

Det kan tyckas ologiskt att det endast är för länsförbundet som det införs krav på när 

revisionsunderlag skall lämnas till revisorerna samt rekommendation på när revisorerna skall 

lämna revisionsberättelse till styrelsen. Riksförbundet är ju en större organisation så där 

kanske kravet på revision i god tid borde vara ännu mer prioriterat? Det vi ser är dock att det 

redan finns andra skillnader mellan riks- och länsstadgar som tagit hänsyn till att riks är en 

större organisation – tex så finns krav på minst en auktoriserad revisor för riksförbundets 

organisationsled. Klubbar kan ibland vara större än länsförbund. Detta tar inte denna 

stadgeändring hänsyn till. Detta är ett känt fenomen i vår organisation och vi har tidigare tagit 

steg mot att skilja på små klubbar och klubbar som tex driver 4H-gård, detta finns exempel på 

under §12. Revisorer i klubbstadgarna. Eventuellt kunde man införa liknande krav som 

förslaget ovan innebär också för större klubbar. Dock är det inget som hindrar att man först 

får ordning på tidsramen för den demokratiska processen i länsförbundet. Vi ser ingen 

anledning att vänta med den föreslagna stadgeändringen pga att samma ändring kan komma 

att bli aktuell för ytterligare organisationsled.  

 
 

Riksförbundsstyrelsen svarar: 

Riksförbundsstyrelsen tackar motionären för en väl genomarbetad motion, med tydliga jämförelser 

från andra organisationers stadgar. Vi delar motionens andemening om att det är 

Länsförbundsstyrelsens ansvar att i god tid möjliggöra revisorernas granskning av årsredovisning och 

övrigt revisionsunderlag innan länsförbundsstämman. Revisorerna bör i sin tur redovisa sitt arbete i 

god tid innan länsförbundsstämman för att inte äventyra genomförandet av den utlysta 

länsförbundsstämman och därmed trygga förutsättningarna för god föreningsdemokrati.   

Mot denna bakgrund yrkar riksförbundsstyrelsen på bifall av motionen med följande ändring  

”Årsredovisningen tillsammans med övrigt redovisningsunderlag ska senast fyra veckor före 

länsförbundsstämma påföljande år göras tillgänglig för revisorerna för granskning.” 
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e) Motion om riktlinjer för riksfinalen 

Motion angående ändring av riktlinjer för 
4H-klubbarnas riksfinal 
Bakgrund 

Som arrangörer av 4H-klubbarnas riksfinal under de senaste fem åren är det vår uppfattning att såväl 

standarden som intresset för detta evenemang har dalat både från deltagare och från riksförbundet. 

I och med detta tog vi i år initiativet till att göra en rejäl satsning för att förnya och förbättra 4H-

klubbarnas riksfinal i hopp om att göra den mer attraktiv för samtliga parter. Med facit i hand tycker 

vi att vi lyckades över förväntan, med stor ökning av deltagare samt nästan uteslutande positiv 

feedback i efterföljande utvärdering från såväl deltagare som funktionärer och Ingelstadgymnasiet 

där tävlingen har arrangerats de två senaste åren. Med detta som grund är det på tiden att de 

förlegade riktlinjer som idag finns för 4H-klubbarnas riksfinal ersätts, för att istället ge plats åt nya 

riktlinjer som går mer i enlighet med hur 4H ser ut idag. 

Med detta som bakgrund yrkar vi 

Att riksförbundsstämman beslutar att ersätta de gamla riktlinjerna för 4H-klubbarnas riksfinal i sin 
helhet till förmån för vårt bifogade förslag. 

 

 

Projektgruppen för 4H-klubbarnas riksfinal 2016 

Doglas Jonsson, Elin Niklasson & Filip Axbrink Jönsson 
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Riktlinjer för 4H-klubbarnas Riksfinal 
4H-klubbarnas riksfinal är en praktisk och teoretisk tävling för medlemmar i Sveriges 4H i åldrarna 14-

21 år. Varje lag består av 3-5 medlemmar från samma klubb och varje län har rätt att skicka två lag till 

riksfinalen. Om ett län har fler än två lag som vill åka på riksfinalen bör en länstävling hållas där de lag 

som kommer på första och andra plats får delta.  

Till en eventuell länstävling tar länen själva ta fram teorifrågor och praktiska stationer utefter dessa 

riktlinjer. Till riksfinalen sköts detta sedan av riksfinalens projektgrupp.  

Riksfinalen får med fördel gärna ha ett tema varje år som går i linje med vad riksförbundet arbetar 

och satsar på just det året. Detta tema ska då finnas med under hela tävlingshelgen, t.ex. i vissa 

praktiska stationer och i klubbuppgiften. Exempel på detta skulle t.ex. kunna vara: friluftsliv, 

internationella utbyten etc.  

Profilområden 
Under 4H-klubbarnas riksfinal tävlar lagen inom fyra profilområden: 

 Jord- & Skogsbruk 

 Hem & Hushåll 

 4H- & Föreningskunskap 

 Kultur & Idrott 

Tävlingsmoment 
Tävlingen omfattar följande tre tävlingsmoment: 

Teori 
Teoretiska frågor inom varje profilområde. 

Praktik 
Praktiska stationer med uppgifter att lösa inom varje profilområde. 

Klubbuppgift - 4H visar och berättar (demonstrationsteknik)  
Denna del av tävlingen förbereds av lagen innan tävlingshelgens start.  

Till klubbuppgiften ska varje lag förbereda en ca 7 minuter lång demonstration av något de själva 

väljer, men som knyter an till riksfinalens tema. Se bedömningsmall nedan.  

Klubbuppgiften består även i att varje lag skriver en kortare text där de redogör och motiverar för sitt 

val av ämne till demonstrationen, med utgångspunkt i nedan följande bedömningsmall. 
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Poängberäkning 

Poängfördelningen ser ut enligt följande: 

 Teori    40p 

 Praktik  80p 

 Klubbuppgift   

• 4H visar och berättar  25p 

• Skriftlig del  15p 

Total maxpoäng:   160p 

 

Om två lag skulle hamna på samma slutpoäng så är det högsta poäng på den praktiska delen som 

avgör vem som vinner tävlingen. 
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Bedömningsmall 4H visar och berättar 
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Bedömningsmall klubbuppgift skriftlig del 
 

Klubb: ___________________________________ 

 

Genomfört uppgiften enligt instruktion [5p]   

 Motiverar val av ämne i texten  

 Minst 450 ord  

 Anknytning till riksfinalens tema  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Presentation/framställning [5p]  

 Korrekt språk, tydlig skrift  

 Möjligt att följa resonemangen i texten  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Idérikedom/kreativitet [5p]  

 Övergripande intryck 
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Bedömningsmall praktiska stationer 
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Riksförbundsstyrelsen svarar: 

Riksförbundet tackar för motionen och är positiva till en uppdatering av riktlinjerna. För att ge 

projektgruppen större påverkansmöjlighet vill vi dock se poängberäkningen samt 

bedömningsmallarna som en bilaga till riktlinjerna och anser att dessa inte ska regleras av stämman 

utan av Riksförbundsstyrelsen för att möjliggöra enklare ändringar. Vi önskar även att ett eventuellt 

tema för riksfinalen ska läggas fram till samt godkännas av Riksförbundsstyrelsen.  

 

Riksförbundsstyrelsen yrkar  

 

Att Första sidan det till motionen bifogade förslaget ersätter tidigare riktlinjer, dock med 

tillägget att tema ska godkännas av Riksförbundsstyrelsen.  

Att ändringar i poängberäkning samt bedömningsmallar ska godkännas av 

Riksförbundsstyrelsen.    
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Förslag till arbetsprogram 2017 
 

Verksamhetsledarträff 

Beskrivning: Uppstart av året för 

verksamhetsledarna 

Målgrupp: Konsulenter och 

verksamhetsledare 

Datum:  januari med fortsättning på CFK 

Plats:  

Central Funktionärskurs 

Beskrivning: Årlig träffpunkt med grenkurser 

kring ett aktuellt ämne. 

Målgrupp: Från 16 år. Ideella och anställda, 

utsedda av länsförbundsstyrelserna. 

Datum: 27-29 januari 

Plats:  

4H-klubbarnas Riksfinal 

Beskrivning: Riksfinal för vinnande lag i länens 

uttagningstävlingar.  Tävling med praktiska  

och teoretiska grenar inom 4H.s 

profilområden. Sveriges 4H.s bästa 4H-klubb 

utses.  

Målgrupp: Medlemmar i ålderns 14-21 år.    

Datum:  

Plats: 

Riksförbundsstämma 

Beskrivning: Organisationens årsmöte och 

högsta beslutande organ.  

Målgrupp: Ombud valda av 

länsförbundsstämman. Alla medlemmar är 

välkomna.  

Datum:  

Plats: Skåne 

Riksläger 

Beskrivning: Läger för alla medlemmar.  

Målgrupp: Medlemmar från 14 år.   

Datum:   

Plats: Skåne 

                                                     

4H-dagen 

Beskrivning: En dag för att gemensamt visa 

allmänheten vad 4H är. 

Målgrupp: Allmänheten, besökare, 

medlemmar 

Datum: 16 september 

Plats: Hela Sverige 

Internationella 4H-dagen 

Beskrivning: En dag för att gemensamt visa 

allmänheten vad 4H är i världen. 

Målgrupp: Allmänheten, besökare, 

medlemmar 

Datum: 1 november 

Plats: Hela världen 

4H:s personalkonferens 

Beskrivning: Utbildning och nätverkande för 

anställda inom samtliga organisationsled. 

Målgrupp: 4H-s personal 

Datum: 14-15 november 

Plats:  

Internationellt utbyte 

Beskrivning: Ett internationellt utbyte i 

samarbete med ett annat lands 4H-

organisation.  

Målgrupp:  

Datum: 

Plats: 

 

Lägerledarutbildning 
Beskrivning: Utbildning för ledare och 

arrangörer av läger.  

Målgrupp: Ledare och arrangörer av läger. 

Datum:  

Plats: 

Ledarutbildning  
Beskrivning: Ledarutbildning  

Målgrupp: 

Datum: 

Plats: 
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Förslag till fördelning av 2017 års stöd 

till länsförbundens verksamhet 

Sveriges 4H får under december månad 2016 information om vilket stöd som utbetalas från MUCF till 

vår verksamhet. Detta stöd beräknas på vår verksamhet 2015. 

Riksförbundsstyrelsen föreslår att 25 % av stödet går vidare till länsförbunden. Detta betyder att det 

totala stödet till länsförbunden är 537.500 kr om stödet från MUCF är 2.150.000 kr.  

Tre beräkningsnycklar för utdelningen till länsförbunden kommer att användas: 

Antalet klubbar med godkända handlingar rörande 2015 års verksamhet inkomna till riksförbundet 

senast 2016-08-01. 

Antalet medlemmar 6 – 25 år den 2015-12-31 enligt det centrala medlemsregistret. 

Notera i sammanhanget att en klubb som ej når upp till 60% bidragsberättigademedlemmar ej 

genererar något bidrag.. 

Antalet genomförda grundaktiviteter under 2015. Grundaktiviteterna består av deltagande på central 

funktionärskurs, minst ett deltagande lag på 4H-klubbarnas riksfinal samt att samtliga ombud är 

närvarande på riksstämman med tillhörande utskott. 

Exempel   

Hallands läns 4H Värde per nyckel Summa 

30 klubbar kr 2 600 kr 78 000 

827 medlemmar kr 40 kr 33 080 

3 genomförda grundaktiviteter kr 4 000 kr 12 000 

Totalt  kr 123 080 

Utbetalning av stödet sker under fyra tillfällen i lika stora delar med utbetalningsmånaderna februari, 

april, juli och oktober, under förutsättning att länsförbundet eller klubben bidragen härrör från inte 

har någon skuld till riksförbundet. Med skuld likställs lånefordran eller förfallen kundfordran. 

 

Riksförbundsstyrelsen yrkar … 

… att stämman fastställer föreslagen fördelning av statsbidraget 

… att stämman tar upp problematiken kring 60%-gränsen till diskussion.  
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Förslag till medlemsavgift 2017 
 

Riksförbundsstyrelsen föreslår en höjning av medlemsavgifterna till Riksförbundet med 20 kr per 
medlem. Då vi hela tiden har ökade kostnader krävs att vi löpande justerar upp medlemsavgifterna 
för att värdet inte ska urholkas. Effekten av att inte höja kontinuerligt blir kraftiga, plötsliga höjningar 
efter flera år, vilka skapar mer oreda än löpande justeringar.  

 

Delen av medlemsavgiften som går till Riksförbundet ligger idag på följande nivåer: 

 T-medlem  165 kronor 
 F-medlem  75 kronor 

 

Riksförbundsstyrelsen föreslår inför 2017 en höjning med 20 kronor vilket då ger följande avgifter: 

 T-medlem  185 kronor 
 F-medlem  95 kronor 
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Förslag till reviderad budget 2016 och 

budget 2017 
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Specifikation budget 2017 
  

    Inför 2017 står Riksförbundet Sveriges 4H inför ekonomiska utmaningar och för att klara av  
 dessa utmaningar har Riksförbundsstyrelsen i budgeten för 2017 behövt göra en del förändingar  

jämfört med 2016 års reviderade budget. I detta tillägg förtydligas vilka förändringar som  
 

   
budgeten för 2017 innehåller.  

   
   

    
   

  Budget 2017 R. budg. 2016   
   

    
   

Medlemsavgifter  2 700 000 2 300 000   
   

    
   

Vi föreslår en höjning av medlemsavgifterna till riksförbundet med 20 kr per medlem.  
 

   
Riksförbundsstyrelsen vill även göra en satsning på medlemsvärvning och har i budgeten 

 
   

räknat på en medlemsökning på 1000 medlemmar år 2017. 
  

   

    
   

Anslag och bidrag       
   

    
   

Vi budgeterar med stadsbidrag i samma storlek som i den reviderade budgeten för 2016 
 

   
2016 har vi fått igenom flera stora projekt hos svenskt friluftsliv, varav ett är tänkt att vara 

 
   

treårigt och finns därför med i budgeten för 2017. Vi har även budgeterat med ett projekt  
 

   
på 300 000 som är tänkta till ett intregrationsprojekt förhoppningsvis med stöd från Allmänna 

 
   

Arvsfonden  
   

   

    
   

Statsbidrag 2 200 000 2 200 000 
 

   
Utbildningsprojekt 0 500 000 

 
   

Friluftsprojekt 450 000 850 000 
 

   
Övrigt projekt 300 000 

  
   

    
   

Övriga kostnader -1 657 000 -1 905 000   
   

    
   

I den reviderade budgeten för 2016 finns en avsättning för 100-års jubileet år 2018 på 100 000 kr.  

Vi ser att det i år finns möjlighet att avsätta dessa pengar medan vi under 2017 inte kommer ha  

den möjligheten. De samverkande förbunden avsätter totalt 100 000 kr vardera till jubileet. 
 

   
Klöverbladet kostar mycket att trycka och skicka ut och vi föreslår därför att tidningen år 2017 

 
   

får 3 digitala nummer och 1 tryckt årskrönika. Detta minskar kostnaderna för tryck och porto.  
 

   

    
   

Kopiering/tryck -80 000 -150 000 
 

   
Porto -100 000 -180 000 

 
   

100-årsjubileet 
 

-100 000 
 

   

    
   

Personalkostnader -4 642 000 -4 440 000   
   

    
   

Posten för verksamhetspersonal minskar något 2017 och det beror på att vi räknar med att 
 

   
generalsekreteraren jobbar 80 % istället för nuvarande 100%.  
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Förslag till arvoden och reseersättningar   

 

 till riksförbundsstyrelsens ordförande utgår arvode om 20 % av prisbasbeloppet 

 till vardera övriga ledamöter i riksförbundsstyrelsens verkställande utskott utgår 
arvode om 10 % av prisbasbeloppet  

 till riksförbundsstyrelsens samtliga ledamöter och suppleanter inkl. ordförande utgår 
ett mötesarvode om 1% av prisbasbeloppet/möte. 

 till vardera ledamöter i valberedningen 999 kr/år som arvode,  

 till förtroendevalda ges möjlighet till ersättning för förlorad arbetsinkomst med 80% 
av den faktiska förlorade inkomsten.  

 till av riksstämman valda revisorer 999 kr/år och ges möjlighet till ersättning för 
förlorad arbetsinkomst med 150 kr/timme,   

 en ersättning om max 499 kr/dag kan utgå vid representation som styrelsen anser 
vara viktig för 4H:s verksamhet,  

 en ersättning om max 499 kr/dag kan utgå till den av styrelsen utsedd person vid 
extraordinära insatser,  

 dessa ersättningar utgår inte om personen tar ut ersättning för förlorad 
arbetsinkomst,   

 ersättning utgår enligt den skattefria nivån för resor och traktamenten, dock ska 
ersättningen vara i nivå med det mest tids- och kostnadseffektivaste alternativet,    

 

Anm: Prisbasbeloppet 2016 är 44.300 kronor. 
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Valberedningens förslag till stämman 

2016 
 

Styrelsen 
 
Daniel Otterdahl Ordförande Nyval 1 år Halland  
 
Doglas Jonsson Ledamot Omval 2 år Kalmar 
Daniel Nilsson Hemingstam Ledamot Nyval 2 år   Stockholm 
Erik Sellergren Ledamot Nyval 2 år  Halland 
Johan Gunnarsson Ledamot Fyllnadsval 1 år Älvsborg 
 
Clara Wallin Ledamot 1 år kvar Gotland 
Linn H. Magnusson Ledamot 1 år kvar Uppsala 
 
 
Suppleanter 
 
Julia Brinkhagen 1/ Suppleant Omval 1 år Uppsala 
Johan Olofsson 2/ Suppleant Nyval 1 år Kronoberg 
Elin Niklasson 3/ Suppleant Nyval 1 år Stockholm 
Marie Eliasson 4/ Suppleant Nyval 1 år Skåne 
 5/ Suppleant Nyval 1 år 
 
Revisorer 
Kristina Bengtsson Revisor Omval 1 år Halland 
Henrik Nilsson  Supp Revisor Nyval 1 år Halland 
 
Björn Johansson Revisor Omval 1 år Östergötland 
Christer Gustavsson                   Supp Revisor Omval 1 år Uppsala 
 
Auktoriserade revisorer.     
Gunnar Johansen Aukt Rev Omval 1 år 
Lars-Åke Svensk  Supp Aukt Rev Omval 1 år 
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Egna anteckningar 
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4H:s vision är att alla barn och ungdomar ska 

utvecklas till engagerade och ansvarstagande 

människor med respekt för omvärlden. 

4H:s vision är att alla barn och ungdomar ska  

utvecklas till engagerade, välmående och  

ansvarstagande människor med  

respekt för omvärlden.  

De fyra H:na står för  

Huvud, Hjärta, Hand och Hälsa.  

 


