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Huvud Hjärta Hand Hälsa

Vad är 4H?
4H:s vision är att alla barn och ungdomar ska utvecklas till engagerade, välmående och ansvarstagande
människor med respekt för omvärlden.
En engagerad person vågar ifrågasätta och ta
ställning, detta genom fostran i föreningsdemokrati i
enlighet med vårt första H (Huvud – kunskap). Personen kan gå från idé till handling (Hand – färdighet)
och är engagerad i sin och sina kompisars fritid. Verksamheten är gjord av och för barn och ungdomar.
Med ansvarstagande menar 4H en person som står
för sina handlingar och tidigt får möjlighet att ingå
i en styrelse. I gruppen respekteras varje individ
oavsett kön, social eller kulturell bakgrund. Detta
enligt hjärtats H (Hjärta – respekt, medkänsla, empati). Med välmående menar 4H en person som värnar
om sin och andras hälsa i alla aspekter enligt hälsans
H (Hälsa – sunt levnadssätt).

Verksamheten ska i största möjliga mån vara för
unga, av unga och det arbetas mycket med demokrati i verksamheten. Verksamheten rymmer många
olika delar som ska uppfylla visionen och två stora
bitar är 4H:s klubb- och lägerverksamhet. I verksamheten ingår ledarutveckling, 4H-företag och internationella utbyten.
De 4H-gårdar som är en del av våra klubbars verksamhet bidrar även till besöksverksamhet från allmänheten. 4H-gårdarna har mycket samarbete med
kommuner och andra organisationer samt föreningar
som har glädje av den verksamhet som bedrivs på
gårdarna.

Visionen ska uppnås genom de fyra H:na.
Verksamheten bygger på de fyra H:na Huvud (kunskap), Hjärta (medkänsla), Hand (praktiskt kunnande) och Hälsa (sunt levnadssätt). Detta är grundpelarna tillsammans med 4H:s motto ”lära genom att
göra”.
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Ordförande har ordet
År 2015 inleddes den nya verksamhetsplanen som
sträcker sig fram till och med 2018, året då 4H ﬁrar
100-årsjubileum. 4H:s nya verksamhetsplan bygger
på tre delar; Verksamhet och att göra det bästa bättre
ändå, vårt motto ”lära genom att göra” samt att sprida 4H. Under varje del ﬁnns ﬂera punkter där varje
klubb, krets eller länsförbund kan välja vilken eller vilka de vill satsa på. Under 2015 har 4H även genomfört år två av utbildningsprojektet där organisationen
nu fokuserat på att ta fram utbildningar enligt de behov som kom fram under inventeringen som gjordes
år ett. Sammanlagt har 4H under 2015 tagit fram 16
st utbildningar som rör sig mellan allt från kattkörkort
till ledarutbildningar och däremellan ﬁnns t.ex. styrelseutbildning. Sveriges 4H blev också beviljade medel
för det tredje och sista året då alla utbildningar som
tagits fram kommer att testköras. Så se till så att även
du får vara med och testköra utbildningarna under
2016!

Vår organisation bidrar till ett levande samhälle och
ger viktig gemenskap för alla medlemmar. För att
nå detta läggs varje år åtskilliga ideella timmar inom
Sveriges 4H. Det kan t.ex. handla om att grilla korv i
kiosken på 4H-dagen, arrangera ett läger eller vara
med i en styrelse. Utan alla dessa ideella insatser
skulle inte 4H vara den organisation det är och jag
vill passa på att tacka alla som lagt ner sin fritid på att
göra 4H bättre under 2015. Det är ni som hjälper till
att göra 4H bättre ändå.

4H-hälsningar från Lisa Gottfridsson

Organisationen
Riksförbundet Sveriges 4H är uppbyggt i
ﬂera led. Varje led har enskilda uppgifter, samtidigt som alla verkar för att vara en samlad organisation. Det är viktigt att komma ihåg den
demokratiska processen och att varje enskild
medlem 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 verksamhet 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.

Krets
I vissa län ﬁnns det kretsar som består av ﬂera klubbar.
Även kretsarna drivs av en styrelse 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
styrelse för klubben och det beslutas hur klubben ska
bedriva sin verksamhet. Klubbverksamheten ser väldigt olika ut och varierar från hantverk och teater till
gymnastik och 4H-gårdsverksamhet.

Organisationsschema
Riksförbund

Sveriges 4H har cirka 100 helårsanställda utspridda på de olika länen, kretsarna och klubbarna. De
anställda arbetar som 4H-gårdsföreståndare,
4H-gårdsassistenter, administratörer, 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.
Länsförbundsstyrelsen 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.

Länsförbund

Klubb

Krets

Klubb
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Förtroendevalda
Riksförbundsstyrelse 2015-2016
Lisa Gottfridsson, ordförande
Linn H Magnusson, vice ordförande
Clara Wallin, 2:a vice ordförande
Veronica Gisslar, generalsekreterare
Daniel Otterdahl, ledamot (t.o.m. 151116)
Annika Hemmingstam, ledamot
Doglas Jonsson, ledamot
Soﬁa Andersson, ledamot
Kristian Stenemo, 1:e suppleant
Johan Gunnarsson, 2:e suppleant
Linnéa Renck, 3:e suppleant
Julia Brinkhagen, 4:e suppleant
Emil Magnusson, 5:e suppleant
Erik Jahn, fackrepresentant, SUT
Verkställande utskottet 2015-2016
Lisa Gottfridsson, sammankallande
Linn H Magnusson
Clara Wallin
Veronica Gisslar, adjungerad

Revisorer 2015-2016

Kristina Bengtsson med personlig suppleant
Erik Sellergren
Björn Johansson med personlig suppleant
Christer Gustavsson
Auktoriserad revisor: Gunnar Johansen med personlig
suppleant Lars-Åke Svensk

Grupper 2015
Riksﬁnal

Varje år arrangerar Sveriges 4H en stor tävling för ideella inom Sveriges 4H. Denna tävling heter 4H-klubbarnas riksﬁnal. Tävlingen går ut på att deltagarna
tävlar både teoretiskt och praktiskt.
Doglas Jonsson
Elin Niklasson
Filip Axbrink Jönsson
Linnéa Renck

CFK

En stor utbildningshelg som heter Central funktionärskurs för ideella och anställda i Sveriges 4H arrangeras i slutet av januari.
Clara Wallin
Julia Brinkhagen
Fanny Wallin

IT-Gruppen

IT-gruppen har under 2015 arbetat med att ta fram
hemsidor till klubbar inom organisationen. Utöver
detta har de även skapat en kommunikationsplan för
4H i sociala medier.
Daniel Otterdahl
Anton Carlsson
Filip Axbrink Jönsson
Tobias Hedin
Viktor Jonsson
Stina Nilsson

Utbildningsgruppen
Lisa Gottfridsson
Soﬁa Andersson
Antonia Mossberg
Isabelle Hall

Klöverbladet
Elin Nilsson

Ekonomigrupp

Erik Johansson
Anders Claesson
Håkan Andersson
Kristian Stenemo
Alexander Klevefelt, adjungerad

Valberedningen

Mandat fram till stämman 2015:
Anna Davidsson, sammankallande
Emilia Johansson
Hanna Andersson
Mandat fram till stämman 2016:
Fanny Wallin
Hans Jernse
Johannes Carlsson
Anna Davidsson

Foto: Sara Öhman

Medlemsstatistik 2015
Stockholm (AB)
Uppsala (C)
Sörmland (D)
Östergötland (E)
Jönköping (F)
Kronoberg (G)
Kalmar (H)
Gotland (I)
Blekinge (K)
Skåne (LM)
Halland (N)
Bohuslän (OB)
Göteborg (OG)
Älvsborg (P)
Skaraborg (R)
Värmland (S)
Örebro (T)
Dalarna (W)
Gävleborg (X)
Jämtland (Z)
Västerbotten (AC)
Norrbotten (BD)
JUF
Summa

Medlemmar 2014
3 302
1 403
341
174
477
327
222
76
28
842
984
29
797
360
353
375
9
34
57
73
670
320
1 443
12 696

Medlemmar 2015
3 677
1 484
264
167
566
294
211
55
25
702
1 005
23
856
335
316
370
12
6
80
63
694
343
1 327
12 875

Förändring
375
81
-77
-7
89
-33
-11
-21
-3
-140
21
-6
59
-25
-37
-5
3
-28
23
-10
24
23
-116

Förändring procent
11%
6%
-23%
-4%
19%
-10%
-5%
-28%
-11%
-17%
2%
-21%
7%
-7%
-10%
-1%
33%
-82%
40%
-14%
4%
7%
-8%

179

1%

Nya klubbar 2015
Björnbo gård 4H-klubb - Uppsala län
Innovatörerna 4H-klubb - Uppsala
Kreativt Skapande 4H-klubb - Uppsala
Jäveröns 4H - Värmland
Hjo 4H - Skaraborg
Sötåsen 4H, Skaraborg

Åskloster 4H - Halland
Nässjö 4H - Jönköping
Mullsjö Skaparglädje 4H - Jönköping
Norrköpings 4H - Östergötlands län
Örebro 4H - Örebro län
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Verksamhet

Foto: Hallands 4H

4H bygger på lokal, demokratisk förankring och medlemmens möjlighet till påverkan grundas där. Det är
medlemmarna själva som bestämmer vad de vill göra i sin lokala klubb. Detta innebär att verksamheten
inom 4H är bred och ingen klubb är den andra lik. Verksamhetens innehåll handlar till exempel om pyssel,
odling, teater, trolleriskola eller 4H-gårdsverksamhet. Utöver den ordinarie klubbverksamheten, som fortgår
under hela året, är lägerverksamheten, där barn och ungdomar deltar i olika typer av läger, en viktig del. I dag
består lägerverksamheten av dagläger, lantgårdsläger, krets-läger, länsläger och riksläger. De olika lägren är
anpassade till olika åldrar och behov och arrangeras på klubb-, krets-, läns- och riksnivå.
Sveriges 4H tillsammans med alla länsförbund och klubbar driver en fantastisk verksamhet som uppmärksammas av många andra.

Riksförbundets arbete
Demokratin är en självklarhet inom 4H och arbetet med att utveckla ungas möjlighet att göra sin röst hörd
pågår kontinuerligt. Riksförbundet har ﬂera olika uppdrag och ett av dem är att leda organisationen i arbetet
med nuvarande verksamhetsplan som håller på fram till och med 2018. För att uppnå den och 4H:s vision så
ﬁnns det olika stödfunktioner och mötesplatser där 4H som riksorganisation har möjlighet att föra dialog med
hela organisationen.

Riksförbundskansliet
Riksförbundet har sitt kansli i Katrineholm. Kanslihuset innehåller kontorslokaler för 4H och våra samverkande förbund, Jordbrukare Ungdomens Förbund (JUF) och Förbundet Skog och Ungdom (FSU).
Permanenta hyresgäster är även Familjehemmens
Riksförbund. I huset ﬁnns bra faciliteter för konferenser genom ett konferensrum och 16 bäddar.
Rikskansliet används ofta av 4H:s Riksförbundsstyrelse, verksamhetsgrupper samt av de andra
hyresgästerna och även för vissa ledaraktiviteter.
Vi tackar de medarbetare som under året har slutat
hos oss för otroligt ﬁna insatser och önskar de nya
välkomna!

Under året har följande personer
tjänstgjort på Riksförbundet:
Veronica Gisslar, Generalsekreterare
Patrik Fornedal, Förbundskonsulent
Alexander Klevefelt, Kanslichef
Peter Modig, Löneservice
Carina Åström, Kontorist
Elin Nilsson, Kontorist
Thomas Gustafsson, Kontorist
Kristin Eriksson, Kontorist
Dag Dunås, Kontorist/löneservice
Anette Elings, Kontorist anställd av de tre samverkande förbunden
Per Gunnarsson, Matskolor
Samuel Westin, Regionkonsulent Uppsala
Erik Jahn, Regionkonsulent Kronoberg
I september ökade styrkan på Riksförbundet då
Uppsalas verksamhetsledare samt Kronobergs
verksamhetsledare anställdes av Riksorganisationen
och blev regionkonsulenter enligt den plan på
omorganisation som tagits av Riksförbundsstämman.

Personalkonferens
Den 10-11 november bjöds all personal in till personalkonferens på Plevnagården i Malmköping. Det var
totalt ett 40-tal personer som deltog på konferensen.
Föreläsare från Attention berättade om hur det var att
leva med funktionshinder och hur vi som organisation
kan agera i samspelet när det gäller hanteringen av
funktionshinder.
Vi hade även besök av civilförsvarsförbundet som
pratade om krishantering. Förbundet Skog och Ungdom deltog och höll ett kurspass från utbildningen
"Lika som bär", som handlar om attityder och normer.
Under dag två ﬁck 4H veta mer om projektet ”Friskare med djur och musik”. Personalen ﬁck en kurs i
Oﬃce 365 och 4H gästades av SVA som pratade
smittor och hygien. Personalkonferensen genomfördes med stöd från Skolverket.
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Guldkorn från landet
Sveriges 4H är utspritt i hela landet. Vår verksamhet är spridd från norr till söder. Alla 4H-klubbar, gårdar,
krets- och länsförbund har sin unika verksamhet som vi är mycket stolta över. Här nämns några guldkorn
som även överensstämmer med 4H:s verksamhetsplan för 2015-2018.

126 miniledare på
Stora Skuggans 4H-gård
Stora Skuggans 4H-gård har ett ledarprogram som
är mycket populärt. 2015 hade det 126 miniledare i
sin verksamhet.
Miniledarna genomgår två stycken ledarutbildningar
som hålls av klubbens juniorledare. Miniledare kan
man bli från att man är 11 år gammal. Miniledarnas
roll på gården är att ta hand om de yngre medlemmarna och se till att de trivs. De kan också hjälpa till
på läger, ponnyvarv och marknader. Som miniledare
är man också ett ansikte utåt mot besökare och man
får gärna visa dem runt på gården. En gång varje år
så träﬀas alla ledare: mini-junior-ungdomsledare och
gör något kul tillsammans, exempelvis rider islandshäst eller går på Gröna Lund.
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Bland tomtar och troll är
ett populärt inslag på
Stättareds 4H-gård
Bland tomtar och troll är ett arrangemang som Stättareds 4H tagit över efter en teatergrupp som genomfört
aktiviteten sedan mitten på 1900-talet. Det är i grunden en tipspromenad med upplevelser och stationer
längs med vägen. Under promenaden ﬁnns mycket
att se och uppleva bland annat ﬁnns trollberget med
snälla troll som visar upp sin skatt och bjuder på magisk trolldryck med nygrillade ”rävköttbullar”. Längs
spåret kan det även röra sig några lömska fultroll som
kanske försökte ta ditt guld eller att skrämma de vuxna. Längre fram i spåret så möter man häxorna som
bjuder på lite förgiftade godissvampar till de som törs.
Hos häxorna kan man spegla sig eller kika på häxornas förtrollande eld. Man får även träﬀa tomtarna som
bjuder på glögg, julmust och pepparkakor. Promenaden pyntas med eldar, halmbalar och klädstreck med
trollsvansar på tork och julpynt.
Evemenanget är på trettondagen och drar främst
barnfamiljer. Ca 1200-1600 personer kommer för att
ta del av arrangemanget.
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Guldkorn från landet
Djur- och naturtolva i Uppsala
I Uppsala har man lyckats arbeta fram ett väldigt bra
koncept kring Djurtolvan och Naturtolvan. Det är ett
arbetsmaterial som används i skolan och är en blandning av teori och praktik. Djurtolvan har utvecklats av
4H och Djurskyddsföreningen medan Naturtolvan är
skapad av Skog och Ungdom och Sveriges skogsvårdsförbund.
I Uppsala län är konceptet sådant att naturtolvan är
riktad till de som går i femte klass. Eleverna arbetar
med arbetsboken naturtolvan under vårterminen, i
den får de svara på frågor om allemansrätten, skog
och natur. Finalen avslutas med en praktisk del som
är en tävling där alla femmor som är med i naturtolvan tävlar mot varandra i lag. De är under ﬁnalen

utomhus och går en trädstig, naturstig och växtstig
som genererar olika poäng. Finalen genomförs på
Jälla naturbruksgymnasium och tar elevernas lärare
till hjälp som funktionärer.
När eleverna sedan går i klass sex arbetar de på samma sätt med Djurtolvan som handlar om djur, maskiner och foder. Denna bok arbetar de också med på
vårterminen och ﬁnalen är då på Gränby 4H-gård där
de går olika rundor och svarar på frågor om djur och
maskiner.
I Uppsala ﬁnansieras genomförandet av Djurskyddsföreningen och Uppsala kommuns barn- och ungdomsnämnd. 2015 var det 18 klasser medverkande i
naturtolvan och 15 klasser i djurtolvan.

Kretsloppsbesök på Akalla 4H-gård
Akalla 4H har en aktivitet som heter kretsloppsbesök. Barnen får då vara med om ett kretslopp. Kretsloppet
innebär att barnen först får börja med ett besök hos hönsen. Där plockar deltagarna ägg som de senare bakar muﬃns på. Skalen från äggen lägger barnen i komposten. När muﬃnsen har svalnat bjuder deltagarna
hönsen på dessa. Kista-Rinkebys stadsdelsförvaltning är med och ﬁnansierar en del av kretsloppsbesöken
så att alla 5 åringar i barnomsorgen i stadsdelen får komma ut på kretsloppbesök på 4H-gården.
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VDK i Älvsborg
Volleyboll- och danskurs (VDK) är ett nygammalt koncept som Älvsborg hade för många år sedan. VDK hade
en nystart för fem år sedan och ﬁrade således femårsjubileum 2015. Älvsborgs 4H:s länsförbund är arrangör
och 2015 var det cirka 70 deltagare från hela Sverige. VDK har blivit ett bra inslag för de som vill träﬀa sina
4H-kompisar under vinterhalvåret. Under en helg i november kommer deltagare från hela Sverige för att lära
sig olika danser, utöka sina kunskaper och färdigheter i volleyboll och självklart för att umgås och lära känna
nya vänner.

Finanisiering
4H:s övergripande verksamhet ﬁnansieras med statsbidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor samt medlemsavgifter. Delar av statsbidraget fördelas ut direkt till landets lokala verksamheter
som vidare ﬁnansieras via landstingsbidrag, kommunbidrag samt projekt. Många lokala 4H-klubbar söker
sedan pengar ur olika fonder och stiftelser för att kunna utveckla den egna verksamheten.

Verksamhetsplanen
Under stämman 2014 beslutades om en ny verksamhetsplan för perioden 2015-2018.
Verksamhetsplanen syftar till att vara en vägvisare till
de områden Sveriges 4H de närmaste åren behöver
stärka för att leva upp till 4H:s vision:
”Alla barn och ungdomar ska utvecklas till engagerade, välmående och ansvarstagande människor med
respekt för omvärlden.”
Verksamhetsplanen fokuserar på att stärka verksamheten och att stärka 4H-klubbarna där de fyra H:na
genomsyrar hela verksamheten. Under de kommande
åren ska 4H tillsammans ge sig själva bättre förutsättningar att knyta ihop våra aktiviteter med visionen, de
fyra H:na samt 4H:s motto ”lära genom att göra” tillsammans i en demokratisk anda. Det är upp till län/krets/
klubb att tolka och bryta ner dessa mål så att de passar
deras verksamhet. Riksförbundets uppgift är att stödja
län/krets/klubb i det arbetet.
4H ska enligt verksamhetsplanen göra "det bästa bättre
ändå" och Riksförbundet har i det arbetet valt ut några
mål och hur de ska arbeta med dessa under 2015.
Riksförbundet har arbetat med målet att "utveckla
ungdomsverksamheten inom 4H" genom utbildningsprojektet som 4H arbetat med 2015 där det funnits arbetsgrupper. Riksförbundet har i det material som tagits
fram under 2015 medvetet lyft fram de fyra H:na och
hur de genomsyras på aktiviteter i Sveriges 4H.
Riksförbundet har under 2015 tagit fram en ny utbildning för styrelser i 4H där arbetet med verksamhetsplanen uppmärksammas. En mall har bland annat tagits
fram som underlag.
Under 2015 har 4H främst arbetat med att kvalitetssäkra 4H-gårdarna genom att arbeta med egenkontroll av
gårdarna samt så har det i utbildningsprojektet arbetats
fram handledningar inom olika lägerkoncept.
Ett mål i verksamhetsplanen handlar om att använda
våra 4H-gårdar för att öka kunskapen om naturens

kretslopp. Ett exempel på detta är att Akalla 4H har tagit fram ett koncept kallat "Kretsloppsbesök". Detta har
Sveriges 4H försökt att uppmärksamma i olika sammanhang så att konceptet sprids i organisationen.
Riksförbundet hade under 2015 som mål att ta fram
olika material som kan användas som stöd ute i landet. Tack vare utbildningsprojektet och några andra
satsningar har detta lyckats spridas under 2016. I 4H
arbetar vi enligt "Lära genom att göra” och detta uppmärksammas i verksamhetsplanen.
Under 2015 har Riksförbundet jobbat med att skapa
och testa utbildningsmaterial som ska göra det enklare
för hela 4H att hålla ledarutbildningar. Målet är att alla
som är i ledarålder ska ha möjlighet att gå en ledarutbildning.
Ett annat mål är att "Utveckla 4H-företagen så att entreprenörskap blir en naturlig del hos våra medlemmar"
Det har tagits fram ett nytt koncept för entreprenörskapsläger. Tanto 4H i Stockholm tog fram konceptet
och genomförde ett läger som blev en succé.
4H är en barn-och ungdomsorganisation och det innebär att unga ska leda organisationen. Därför är ett av
målen i verksamhetsplanen att det "I våra styrelser skall
det sitta unga medlemmar som får chans att växa till
ansvarstagande medmänniskor". Genom att medlemmarna har en större chans att gå olika utbildningar är
förhoppningen att de också kommer att kunna och att
våga ta en större plats som ledare och i styrelser.
Den tredje delen i verksamhetsplanen handlar om att
”Sprida 4H”. Ska 4H uppnå sin vision så måste alla veta
vad 4H är. Det mål som riksförbundet främst har arbetat med är att ”Sprida vår kunskap om och förståelse
för landsbygden och dess näringar med hjälp av våra
4H-gårdar”. För att 4H ska närma sig målet har material
tagits fram om 4H-gårdar. Det material som ﬁnns förutom materialet kring kvalitetssäkring är ett material kring
hur du startar en 4H-gård samt vad en 4H-gård är.

4H-gårdsverksamhet
4H-klubbar med 4H-gårdsverksamhet började växa fram under 70-talet, och under 2015 fanns det 38 aktiva
4H-gårdar över hela landet.
4H-gården är ett levande fritidsalternativ, en trygg social hemvist för alla medlemmar och besökare. Det är
en av många verksamhetsmetoder för att nå Riksförbundet Sveriges 4H:s syften.
På 4H-gården ska det ﬁnnas minst en aktiv 4H-klubb. Demokratiska organisations- och arbetsformer i verksamheten ska ge medinﬂytande och ansvar för medlemmarna och aktiviteterna kopplade till djur, kultur och
natur ska vidga och fördjupa den enskildes personlighetsutveckling. 4H-gårdarna sprider kunskap om och
förståelse för djur, jordbruk och dess näringar. 4H-gårdsverksamheten har två typer av målgrupper; 4H:s
medlemmar och allmänheten. Uppdraget mot allmänheten innebär att allmänheten ska ha möjlighet att ta
del av verksamheten på 4H-gården. Det handlar inte bara om att besöka och titta på djuren utan det handlar om att få vara delaktig; helt enligt 4H:s motto ”lära genom att göra”. 4H-gårdsverksamheten erbjuder
även många andra tjänster såsom studiebesök, barnkalas, kretsloppbesök, kulturaktiviteter med mera.
4H-gårdarna tar emot cirka 1,5 miljoner besökare per år vilket också ställer höga krav på djurhållningen.
Ett annat viktigt uppdrag för verksamheten är bevarandet av svenska lantraser där 4H deltar i aktivt genbanksarbete.
Utbildning av barn och ungdomar är ett viktigt inslag på 4H-gårdarna. Där ordnar 4H-klubbarna studiebesök, aktivitetsdagar, läger och kurser för medlemmar och besökare. För de ideella ungdomsledarna ordnas kurser i ledarskap, föreningsmetodik och 4H-klubbarna bedriver även andra ledarvårdande aktiviteter.
4H-gårdarna erbjuder även möjligheter för olika människor som ska ut på arbetsmarknaden. Bland annat
skapas praktikplatser åt skolelever så att högstadie-/gymnasieungdomar och högskolestudenter förbereds
inför arbetslivet. Även former av arbetsprövningsplatser (i samarbete med exempelvis socialförvaltningar/
habilitering) kan skapas på en 4H-gård.

2015 års 4H-gårdsverksamhet
Sveriges 4H har tagit fram kvalitetskrav för 4H-gårdarna och på riksförbundsstämman 2015 antogs nya reviderade kvalitetskrav. Ett nytt egenkontrollsprogram är också framtaget i samband med detta för att underlätta för 4H-gårdarna att följa kvalitetskraven.
Sveriges 4H har varit aktiva i EFCF, det europeiska 4H-gårds-/ och stadsbondgårdsnätverket. Under 2015
har Sveriges 4H haft representanter både på EFCF’s årsmöte och årliga konferens. I utbildningsprojektet
har material tagits fram kring djurguidning och det har även tagits fram ett utvecklat material kring barnkalas som är vanligt förekommande på 4H-gården. Det har även tagits fram ett ﬂertal djurkurser som 4H kan
använda i medlemsverskamheten och 4H:s certiﬁering av kuskar har utvecklats under 2015.
På Sveriges 4H:s personalkonferens i november deltog anställda på 4H-gårdar från hela landet i fortbildning om handledning vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), som en del av ett projekt med
stöd av Skolverket.
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4H-företag
I 4H har medlemmar möjlighet att starta sitt 4H-företag
redan vid sju års ålder. Ett 4H-företag drivs utifrån ett intresse vilket gör att medlemmen blir väldigt engagerad
och lägger nivån på 4H-företaget helt utifrån sina egna
förutsättningar. 4H-företagen har funnits länge i 4H och
under de senaste åren har organisationen utvecklat och
anpassat dem utifrån vårt nuvarande samhälle. Hallands
4H tog till exempel tack vare ett projekt fram en hemsida
där 4H-företagaren kan fylla i information om sitt 4H-företag samt sköter det administrativa arbetet så som bland
annat bokföring - www.4hföretag.se.
Sveriges 4H har sedan 2014 haft möjlighet att utveckla
material kring utbildning och en del i detta har varit att
utveckla 4H-företagen. Tanto 4H i Stockholm tog tillfället i
akt och med hjälp av medel från "Skandia idéer för livet"
samt MUCF togs ett nytt koncept fram där 4H-företags
uppstarten görs i lägerform. Barnen får lära sig om vad
ett företag är, om marknadsföring och ekonomi. De inspireras av personer som startat företag vid tidig ålder och
får råd och stöd i sitt eget företagande. 4H-företagaren
har en handledare som stöd under genomförandet och
handledaren kommer med tips och råd. Ofta deltar medlemmen även i en utställning med sitt 4H-företag.

Sveriges 4H har sedan 2009 arrangerat matskolor i
hela Sverige med start i Hallands län. Konceptet kommer från danska 4H och Sveriges 4H har sedan anpassat det till sin verksamhet.
Målet med Matskolorna är att ge barn och ungdomar
kunskap om bra mat och motion på ett kul, lärorikt och
praktiskt sätt. Förhoppningen är att det är så inspirerande att barnen får lite nya idéer som de fortsätter
med hemma.
Syftet med 4H:s Matskolor är att barnen:
● Lär känna produkter från det svenska lantbruket
● Får verktyg för att göra en varierad kost med bra
mat till ett naturligt val
● Har kul med mat och motion
● Får testa närproducerad mat

Under 2015 har cirka 20 matskolor genomförts på
olika platser i landet och Sveriges 4H har tack vare
sitt utbildningsprojekt utvecklat material och konceptet vad gäller matskolorna. Gröna dalens 4H i Stockholms län utvecklade och testkörde en matskola mer
inriktad på utematlagning. Det vanliga har tidigare varit att matskolorna genomförs i hemkunskapssalar.
Under 2015 har matskolor genomförts i Hallands län,
Jönköpings län, Uppsala län, Skaraborgs län, Stockholms län, Skåne län och Norrbottens län.
Matskolorna är ett mycket populärt inslag i 4H:s verksamhet där i stort sett alla aktiviteterna har varit fullbokade.

Projekt 2015
Under 2015 genomförde vi på riksnivå ett större projekt- utbildningsprojektet. Utöver det beviljades Riksförbundet pengar från Skolverket för kompetensutveckling för personalen i 4H och kunde med hjälp av dessa
medel satsa extra på 2015 års personalkonferens.

Utbildningsprojektet
Sveriges 4H har under 2015 haft ett stort utbildningsprojekt. Projektet har genomförts med stöd från "Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles frågor". Projektet har gått ut på att engagerade i åldern 13-25 år har
varit med och tagit fram utbildningar som medlemmarna har sett ett behov av i 4H. Projektet har resulterat i
16 nya utbildningsmaterial som testkörs under 2016. Projektet görs i samarbete med Studiefrämjandet och
utbildningarna har tagits fram under olika block: Föreningsteknik, ledarkurser, material för arrangemang och
djur. Projektet är treårigt och startade 2014 med att inventera vilka utbildningar 4H har behov av. År två (2015)
går ut på att utbildningarna tas fram och 2016 ska de testköras.

Kompetenssatsning för personalen
4H har med stöd från Skolverket haft möjlighet att göra en kompetensatsning för personalen inom 4H. Detta
gjordes genom att extra satsningar kunde göras på personaldagarna och huvudinriktningen var att handleda
och bemöta personer med särskilda behov. Projektet gick ut på att personalen ska bli bättre förberedda på
att handleda och ta emot olika praktikanter i verksamheten.
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4H-aktiviteter 2015
Sveriges 4H har kontinuerligt olika typer av kurser och tävlingar på klubb-, krets- och länsnivå i organisationen. Dessa varierar beroende på vilken verksamhet respektive klubb, krets eller län har. 4H erbjuder en bred
verksamhet ute i landet. Även Riksförbundet arrangerar årligen ett ﬂertal kurser och tävlingar för medlemmar
med hjälp av ideella på klubb- och länsnivå. Under 2015 genomfördes ett ﬂertal arrangemang och dessa
möjliggjordes tack vare statsbidrag och projektpengar.

CFK- Central funktionärskurs
Riksförbundet Sveriges 4H:s Centrala funktionärskurs, även kallat CFK, är en kurs som anordnas
på Valla folkhögskola i Linköping där förtroendevalda, ideella och anställda inom 4H träﬀas och byter
erfarenheter som deltagarna kan ta med sig hem till
sina klubbar och länsförbund.
CFK 2015 arrangerades den 23-25 januari av Clara och Fanny Wallin, Gotland och Julia Brinkhagen,
Uppsala. Ca 75 deltagare från hela landet deltog under helgen. Helgen inleddes med diskussionspunkter
om bl.a. rikslägret, verksamhetsplanen, internationella arrangemang och 4H:s fokusområden.
Lördagen startades med programpunkten ”Riksförbundet inspirerar och informerar”. Daniel Otterdahl
och Lisa Gottfridsson från riksförbundsstyrelsen höll
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en inspirerande föreläsning med tema ”Medlemmar”
som uppmanade till mycket eftertanke. 4H:s vision
säger att vi ska verka för att alla barn och ungdomar
ska utvecklas till ansvarstagande, engagerade och
välmående människor med respekt för omvärlden.
Men hur når vi alla? Hur blir vi ﬂer?
Under helgen hölls fyra olika grenkurser. En utbildningsgrenkurs kring Sveriges 4H:s nya utbildningsplan, en projektledningskurs, en antirasismkurs om
normer, makt och normkritik, en internationell kurs för
utvalda att åka till Tanzania och en verksamhetsledarkurs. Det hölls även workshops som var uppdelade i fem olika block med fokus på utbildningar inom
ledarskap, djur, marknadsföring och arrangemang.

Hedvig Karlsson, Skälby 4H, åkte

på sitt allra första CFK. Foto: priva
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4H-klubbarnas riksﬁnal
Varje år genomförs tävlingen 4H-klubbarnas Riksﬁnal, en tävling som börjar redan på klubbnivå. Delmoment
i klubben och länet leder så småningom fram till ett eller två lag från varje län som får tävla om fanan och
äran på riksnivå. Tävlingen består av både praktiska och teoretiska moment inom de fyra proﬁlerna Föreningsverksamhet, Hem & Hushåll, Jord samt Skog. Under helgen visar deltagarna även upp en demonstration
inför en jury. Denna demonstration har deltagarna förberett på hemmaplan innan tävlingshelgen. Demonstrationen som tävlingsmoment ger ett utmärkt tillfälle för övning att hålla en presentation och träna på att prata
inför publik.
2015 gick tävlingen av stapeln den 27-29 mars på Ingelstadgymnasiet utanför Växjö. Det var totalt 11 lag, 46
deltagare som deltog i tävlingen. De praktiska stationerna på 2015 års riksﬁnal bestod exempelvis av att köra
traktor, koka spagetti i stormkök, göra pannkakor utan recept, gissa bajset, sätta upp ett tält utan instruktioner och sy med symaskin. Vinnare av 2015 års riksﬁnal blev Sanda 4H-klubb från Gotland, Sveriges bästa
4H-klubb! Riksﬁnalen är ett uppskattat arrangemang där såväl tävlingsdeltagare som funktionärer får vara
med och skapa en helg fylld av sociala aktiviteter och lärorika tävlingsmoment.
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Rikslägret- Rix15
Sommaren 2015 samlades nästan 300 ungdomar i
Stockholm för att tillsammans uppleva Rix15, Sveriges 4H:s riksläger. Lägret arrangerades av Stockholms länsförbund i samarbete med Riksförbundet
Sveriges 4H. Lägerplatsen, Käringboda naturreservat i Nynäshamn, bjöd på en idyllisk skärgårdsmiljö. Deltagarna ﬁck prova på en rad olika aktiviteter
både på lägerplatsen, i Nynäshamn och i Centrala
Stockholm. Under helgen, 18-19 juli, stod Stockholms länsförbund som värd för Sveriges 4H:s riksförbundsstämma. Stämman hölls i Folkets Hus i
Nynäshamn. Under veckan ﬁck lagen som är uppdelade I länsförbund/distrikt delta i en mängd olika
aktiviteter och tävlingar i Lägertoppen som slutligen
vanns av Älvsborgs län!
Här kommer några gobitar från RIX15 aktiviteter.
Lördag 18 juli - Cafétältet
Plötsligt har det blivit alldeles mörkt och ur högtalarna
dånar mystisk musik. In macherar spelledaren och
hans följe eskorterade av vitklädda peace keepers
från ﬁlmen hunger games, som precis har visats under kvällens ﬁlmfestival. Morgondagens överraskningsfestival visar sig vara Hunger games och ett sus
sprider sig bland deltagarna – May the Odds be Ever
in your Favour!
Söndag 19 juli - Hunger Games
Hela dagen har de tretton distrikten kämpat för sin
överlevnad. För vissa kom slutet tidigare än förväntat
medan andra lyckades undgå både dödskramar, vattenballonger och spelledarens löpeld i ﬂera timmar.
Kvar står nu endast två tappra krigare inför en raﬄande slutstrid runt Cornucopia.
Måndag 20 juli - Stockholm Marathon
Hela Stockholms stad kryllar av 4H:are. Vid Vasaparken lyckas lag 24 få alla 24 rätt på vilka saker
som låg gömda under ﬁlten, på Medborgarplatsen
ser Stockholmarna på när kullerbytta efter kullerbytta
slås och på söders höjder ﬂyger äggen åt alla håll.
Tisdag 21 juli
Efter en fysiskt ansträngande dag efter såväl volleybollgruppspel som Military Training och Yoga är nu
alla nöjda med att få sätta sig ner och njuta av de
första talangframträdandena.

Samtliga foton på detta uppslag är tagna av
Elin Niklasson och Fia Ihrfors

Onsdag 22 juli - Aktivitetsdag
Karusellerna går varma på Gröna Lund och bland
djuren på Skansen hittar vi många lyckliga 4H:are.
Medan vissa provar på storstadspulsen på Drottninggatan plaskar andra i poolen på Erik Dahlsbadet.
Hallands ﬂagga svajar framför Vasaskeppet.
VALdagen har tagit hela lägret till huvudstaden!
Torsdag 23 juli - Udda Idrottsgren
Det luktar popcorn över hela lägerområdet. Självklart är det Udda Idrottsgren 2015 – Popcornleken
– som är i gång! Funktionärerna står laddade med
våta disktrasor och länen är laddade för att hämta
popcorn. Lägerstämningen är på topp och alla vill ta
hem segern!

Riksförbundsstämman 2015
Riksförbundsstämman är Sveriges 4H:s högsta beslutande organ. Här kan den enskilde medlemmen göra
sin röst hörd och påverka hur organisationen ska drivas. Den årliga stämman är väldigt viktig för den demokratiska processen som genomsyrar organisationen. De valda ombuden som sitter på stämman har rösträtt.
Utöver det får man sitta med som åhörare med yttranderätt. 4H är bra för Sverige, om inte annat för att medlemmarna får lära sig om demokratiska processer. Riksstämman är ett exempel på tillfälle för detta. Riksförbundsstyrelsen underlättar för stämmodeltagarna, som är medlemmar i åldrarna 14 år och uppåt, genom att
idka demokrati. Bland annat delas det ut läromaterial på plats.
Varje bord tillhandahålls gröna lappar att skriva yrkanden på, röda lappar att skriva reservationer på samt
en ringklocka att plinga i när man önskar några minuter för informell diskussion. Dessutom lockas folk upp i
talarstolen genom att varje talare erhåller en ﬁkabiljett efter att ha framfört något i talarstolen. Fikabiljetten går
att lösa in mot en ﬁka i det närliggande rikslägrets cafétält.
2015 års riksförbundsstämma hölls i Nynäshamn, Stockholm 18-19 juli. Som vanligt blev det en stämma med
många intressanta och engagerande diskussioner. Många av stämmodeltagarna var uppe och talade för sin
sak i talarstolen. Intresset att förbättra och förändra 4H syns inte minst genom de motioner och propositioner
som inkommit till stämman. Utskotten diskuterade hur vi ska kunna implementera och genomföra verksamhetsplanen i organisationens alla led.
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4H-dagen
Den nationella 4H-dagen arrangerades för första gången 2009 och infaller årligen den tredje lördagen i september. År 2015 ﬁrades 4H-dagen den 19 september.
Det ﬁrades på klubbar och gårdar runt om i landet där ﬂera arrangemang och aktiviteter genomfördes. Bland
annat hölls länsläger i Eskilstuna för Sörmlands 4H, där ﬁck deltagarna bland annat göra egna kolbullar över
eld. Örebros 4H hade en träﬀ med kaninhoppning och informationsspridning om 4H i en lekpark mitt i staden.
Där försökte de sprida information om organisationen och väcka intresse för start av ﬂer 4H-verksamheter
i Örebro. Moröbacke 4H i Skellefteå hade öppet hus på 4H-gården. Där kunde besökarna bland annat åka
”get och vagn”.
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Internationell verksamhet
4H och motsvarigheten till 4H ﬁnns i över 80 länder. Detta möjliggör en hel del erfarenhetsutbyten för Sveriges 4H med andra länder och deras 4H-verksamhet. Det ﬁnns ﬂera grupper i 4H:s organisation som arbetar
med olika typer av internationell verksamhet och förutom det som nämns nedan bedrivs även många samarbeten och utbyten med andra 4H-länder på klubb-, krets- och länsnivå.

Nordiskt 4H-samarbete

4H är medlem i Nordisk Samorganisation för Ungdoms-arbete (NSU) som verkar för samarbete mellan de
nordiska ungdomsorganisationerna.

Rural Youth Europe (RYE)

Rural Youth Europe (RYE) är den europeiska paraplyorganisationen för 4H och lantbruksungdomsorganisationer i Europa. Varje år arrangeras vår- och höstseminarium samt ett Europeiskt rally (en slags konferens).
Under 2015 genomfördes också för första gången Rural Youth Europe junior event, ett utbyte för ungdomar
mellan 13 och 17 år. Årets tema var ”Set up your future”. Utbytet varade i tre dagar och varje dag hade ett
eget tema. Första dagen handlade om att skapa en ”Vi-känsla” de ﬁck också pröva en metod för att sätta
upp smarta mål. Dag två handlade om kommunikation så deltagarna ﬁck bland annat träna sig på att hålla
föredrag. Det sista temat för eventet var arbetsliv. Eventet blev ett lyckat utbyte där nya kontakter knöts och
nytta blandades med massa gemenskap och roliga aktiviteter.

EFCF – 25 år

Sveriges 4H är medlemmar i European Federation of City Farms (EFCF) som är en organisation för City
Farms i Europa. Deltagande länder i EFCF är Belgien, Holland, Tyskland, Storbritannien, Sverige, Norge,
Portugal och Italien. EFCF arbetar med att sprida kunskap om lantbruk, djurhållning, natur och kultur samt
att utbilda barn och unga. EFCF arbetar även med djurrätt och utrotningshotade lantraser. Tanken med organisationen är också att skapa internationella kontakter och utbyten mellan länderna. 2015 fyllde EFCF 25
år och deltagare från Sverige var Erik Jahn, Tina Burvall, Annika Eriksson och Frida Samuelsson på konferensen som hölls i Gent, Belgien. De hade även uppdraget att hälsa alla välkomna till 2016 års konferens
som Sveriges 4H fått i uppdrag att arrangera. EFCF:s konferens 2016 kommer att hållas i Växjö den 14-18
september 2016.

IFYE

IFYE står för International 4H (Farm) Youth Exchange och är ett utbyte mellan 4H- och JUF-organisationer i
hela världen.Grundtanken är att unga människor ska träﬀa varandra över alla nationsgränser och kontinenter
för att skapa ökad förståelse för varandra samt att få erfarenheter av livet i värdlandet. Vad den som åker som
IFYE får vara med om under sitt utbyte kan skilja sig ganska mycket åt beroende på vilket land och vilken
slags organisation det handlar om. I de länder som har 4H påminner föreningarnas aktiviteter mer om de vi
har i Sverige, även om det naturligtvis är en stor skillnad på till exempel Sverige och Taiwan. I de länder som
har Young Farmers eller Rural Youth är medlemmarna i allmänhet äldre än i 4H och föreningarna är till för att
ungdomar på landsbygden ska kunna träﬀas. Oftast får den som åker på ett IFYE-utbyte ändå vara med om
olika former av lantbruksarbete och föreningsaktiviteter. Det är också vanligt att värdfamiljerna tar med sig
sin nya familjemedlem ut på ett antal utﬂykter för att bl.a. se traktens sevärdheter.
2015 åkte Camilla Sandström, Hallands län, Träslövs 4H till Taiwan. Under sex veckor bodde Camilla på
fem olika orter runt om i landet och ﬁck besöka ekologiska fruktgårdar, teplantage, risodlingar, ﬁskodlingar,
museer, tempel, bagerier, heta källor, nattmarknader, skolor och 4H-aktiviteter. Camilla ser fram emot att
återförenas med en av sina värdsystrar sommaren 2016 då hon kommer som IFYE till Sverige.

Info om inresande

Som inresande IFYE till Sverige kom 20-årige Wen-Jen Hsu eller Owen som han kallade sig. Owen kom från
Taiwan och spenderade sin sommar här i Sverige. Han ﬁck uppleva Stockholm med besök på Skansen och
Wasa-museet. Han ﬁck även delta på Sveriges 4H:s riksläger i Nynäshamn. Owen ﬁck även vara med på
en mängd andra 4H-aktivteter så som klubbaktivitet på Älekulla 4H-klubb i Älvsborg och volleybollträﬀ med
4H:are i Älvsborg. Det sista äventyret han ﬁck vara med om innan han reste hem var att för första gången
segla med en fritidsbåt som hans värdfamilj ägde. Något som var riktigt roligt då det inte ﬁnns fritidsbåtar i
Taiwan.

Global 4H-network

Sedan 2014 ﬁnns Global 4-H Network. I styrelsen sitter två representanter från varje världsdel (Europa,
Asien, Nordamerika, Afrika och Mellan-/Sydamerika). Europa representeras av Erik Johansson (Sverige)
och Päivi Haapasalo (Finland). Styrelsen har haft ett ﬂertal möten under året; ett möte i Toronto, Canada
och övriga per videokonferens. Viktiga frågor under året har varit upprättande av en global kunskapsbank,
etablering av 4H-verksamhet i nya länder samt planering inför den andra globala 4H-konferensen i Ottawa
2017. Europa har även ett lokalt nätverk där man haft en träﬀ i Finland under året med representanter från
de länder i Europa som bedriver verksamhet under namnet 4H.
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Fortsatt 4H-projekt i Tanzania
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I november ﬁck åtta spända 4H:are reda på att de skulle få åka till Tanzania. Det var över 20 ansökningar
och urvalsprocessen var hård. 2015 var tredje året i ett treårsprojekt där Sveriges 4H erhållit fondpengar från
Gustav V:s 90-årsfond.
Tillsammans med ledarna Johan Gunnarsson från Älvsborg och Nina Aldén från Stockholm gick resan till
Tanzania mellan 7-22 augusti. Under resan ﬁck vi besöka Bigwa FDC som är en folkhögskola. Bigwa är en
systerskola till Valla folkhögskola i Linköping. Bigwa ligger i Morogoro där 4H även har en gedigen verksamhet. Sveriges 4H hälsade på olika klubbar där barnen ﬁck visa upp sin verksamhet. 4H besökte även bland
annat Hero Rats och klättrade i berg. Efter detta tog vi vår älskade buss ungefär sex timmar till Tanga på
kusten för att besöka 4H:s rikskansli. Där ﬁck vi massvis med information om 4H i Tanzania av ledare, verksamhetsledare och ungdomar. Vi besökte ﬂertalet klubbar, bodde i värdfamilj, bjöd på svensk mat, besökte
barnhem med mera. Resan avslutades med en båttur, innehållande både fantastiskt väder och åksjuka, till
fantastiska ön Zanzibar. Där besökte vi bland annat gamla staden och köpte hem souvenirer till nära och
kära.
Känslan av att åka till Tanzania kan vi alla tio beskriva som fantastisk och även att få se en annan kultur och
en annan del av 4H. Att märka hur viktig 4H-företagen är och se hur barn och ungdomar i Tanzania utvecklas
av dessa är en helt fantastisk känsla som vi rekommenderar alla att göra. Vi vill tacka Gustav V:s 90-årsfond
som gjort detta projekt möjligt. Vi hoppas att även om detta projekt är avslutat, kommer liknande fortlöpa på
annat sätt. Att besöka en annan kultur än din egen är fantastiskt givande och även samhällsaktuellt. Det ger
en insikt i att vi alla är människor oavsett skillnader.
Resans tema var ”Hållbarhet och Jämställdhet”.
Kurspassen och en del besök under resan präglades av dessa och problematiserades av deltagarna.
Deltagare: Jenny Jönsson (Halland), Viktor Jonsson (Uppsala), Filip Eriksson (Uppsala), Evelina Gunnarsson (Älvsborg), Malin Andersson (Värmland), Emil Magnusson (Jämtland), Anna Säll (Stockholm) och Doglas
Jonsson (Kalmar).
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Samarbeten och marknadsföring
4H samarbetar med ﬂera organisationer i olika omfattning, det kan vara i projektform, utbyte av styrelseposter eller i strävan mot samma mål som
exempelvis Förbundet Skog och Ungdom (FSU),
Jordbrukare-Ungdomens förbund (JUF) och Bygdegårdarnas riksförbund.

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. 2015 stöttade fonden Tanzaniaprojektet.

Stiftelsen Kronprinsessans
Margarethas minnesfond

Stiftelsen Kronprinsessans Margarethas minnesfond
har stöttat ﬂera projekt som 4H genomfört och under
2015 gavs stöttning till 4H för att genomföra utbildning för lägerledare.

Nils W Fröjds Stipendiefond

Nils W Fröjds Stipendiefond är en fond till minne av
Nils W Fröjd som tidigare har arbetat för Riksförbundet Sveriges 4H. Fondens ändamål är att utdela stipendier till enskilda medlemmar samt klubbar och
avdelningar inom de tre samverkande förbunden
4H, JUF och FSU. Stipendier kan ges till resor och
studier för förtjänta ungdomsledare, såväl anställda
som förtroendevalda. Riksförbundet Sveriges 4H:s
ordförande och generalsekreterare sitter i styrelsen
för stiftelsen tillsammans med JUF:s ordförande och
FSU:s ordförande. Ordförande i fonden är Ingemar
Fröjd.

Nils Hafstens Stiftelse

Stiftelsens ändamål är att genom stipendier främja
landsbygdsungdomens undervisning och utbildning
ideellt, kulturellt och socialt för att öka dess förmåga
och intresse för ungdomsverksamhet i hembygden.
Under 2015 genomfördes stora förändringar i stiftelsen då fyra av fem medlemsorganisationer lämnade
stiftelsen vars styrelse från 2015 består av ledamöter
från 4H samt donatorns familj. Oskar Andersson är
ordförande i stiftelsen.

Klöverbladet

Riksförbundet Sveriges 4H ger ut sin egen tidning
Klöverbladet tillsammans med JUF fyra gånger om
året. Denna tidning är till för organisationernas medlemmar och innehåller reportage, serier, nyheter och
information om aktiviteter. Tidningen ger möjligheter
för riksförbundet, länsförbunden, klubbarna och med-

lemmarna att ge direktinformation om vad som händer
i verksamheten och är därför en viktig informationskanal för verksamheten. Klöverbladet har en egen redaktör och ﬂera ideella som skriver för tidningen.

Övriga samarbetspartners
Folkspel

Folkrörelsernas samarbetsorgan för spel- och lotterifrågor är en samarbets- och intresseorganisation för
de riksomfattande folkrörelseorganisationerna, vilka
ﬁnansierar en del av sin verksamhet genom spel och
lotterier.

LSU

LSU står för Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer och 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 världen. Erik Johansson från Riksförbundsstyrelsen har under året
varit revisor i LSU.

Studiefrämjandet

Studiefrämjandet är Sveriges tredje största studieförbund med ett brett utbud av studiecirklar, utbildningar,
kulturarrangemang och föreläsningar. Studiefrämjandet är särskilt inriktat på natur, djur, miljö och ungdomskultur. 4H är en av 19 medlemsorganisationer. David
Andersson sitter med i Studiefrämjandets styrelse. 4H
och Studiefrämjandet har ett samarbetsavtal som ska
underlätta för de lokala klubbarna.

Valla Folkhögskola

I Linköping ligger Valla Folkhögskola som 4H är huvudman för tillsammans med Studiefrämjandet.
4H har under 2014 haft två platser i Vallas styrelse
plus två suppleanter. Dessa fylldes av Madeleine Johansson, Erik Johansson som ordinarie ledamöter
samt Nina Aldén och Björn Johansson suppleanter.
Valla spelar stor roll i Tanzaniaprojektet, då de har en
systerskola i Tanzania.

Svenskt Friluftsliv

Svenskt Friluftsliv är en paraplyorganisation för Sveriges ideella friluftsorganisationer och är talesman
gentemot regering och riksdag. Uppgiften är att bevara och utveckla förutsättningarna för det svenska
friluftslivet. Riksförbundet Sveriges 4H är en av medlemmarna och deltar i diverse aktiviteter som Svenskt
Friluftsliv arrangerar.

Hela Sveriges 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 människorna på landsbygden.

Ett stort 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 verksamhet 2015. Ett
stort tack vill vi rikta till alla de organisationer som vi under året haft glädjen att samarbeta med. Vi vill också
passa på att tacka de samverkande förbunden JUF och FSU samt vårt studieförbund Studiefrämjandet för
ytterligare ett år med gott samarbete.
Självklart vill vi också rikta ett stort tack till dem som ekonomiskt stöttat verksamheten, fonder vi fått bidrag
från, annonsörer, sponsorer, bidragsgivare och andra som stöttat vår verksamhet. Ett speciellt tack till Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor, Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-årsfond, Skolverket och
Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas minnesfond som bidragit med pengar som har hjälpt oss att genomföra utbildningar och på andra sätt utveckla verksamheten.

Lisa Gottfridsson, ordförande

Linn H Magnusson, vice ordförande

Clara Wallin, 2:a vice ordförande

Annika Hemingstam, ledamot

Doglas Jonsson, ledamot

Soﬁa Andersson, ledamot

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.
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