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CENTRAL
FUNKTIONÄRSKURS 27-29 JANUARI 2017

INRIKTA DIG

JESPER LISSMARK HULT

NYHET: KLÖVERGALAN

På enhjuling genom Europa via öppna hjärtan



PROGRAM
18:00-18:45 Drop in, anmälan, rumsindelning och mat
19:00 Föreläsning med Jesper Lissmark Hult
22:00 Fritid

07:00 Frukost
09:00 Inriktning 
11:30 Frisk luft
12:00 Lunch med diskussionsforum
13:00- 17:30 Inriktning fortsättning
18:30 KLÖVERGALA
 

07:00-09:00 Frukost
09:00- 10:00 Levande bibliotek
11:00-12:00 Presentation av inriktning och utvärdering
12:00 Lunch
13:00 Avslutning och avfärd

Fredag

Söndag

Lördag

Välkommen på Central Funktionärskurs den 27-
29 januari 2017! Målet med CFK är att 4H:are 
från hela landet ska få träffas och byta erfaren-
heter som de kan ta med sig hem till sin klubb 
eller län. En mycket rolig och spännande helg 
med många bra diskussioner, inspirerande före-
läsningar och fördjupade kunskaper utlovas!

NÄR: 27-29 januari
VAR: Valla folkhögskola i Linköping. Adress: 
Studievägen 22, 583 29 LINKÖPING
TID: Ankomst ca kl 18:00, föreläsning 19:00 och 
avresa ca kl 13:00 på söndagen.
FÖR VEM: Ideella och anställda från 16 år och 
uppåt utsedda av länsförbundsstyrelsen.
KOSTNAD: 1000 kr/person. Ersättning utgår för 
styrkta resekostnader på över 500 kr/person. 
Boka resor tidigt så att det blir så billigt som möj-
ligt. Kolla gärna om det är någon som ska åka bil 
så ni kan samåka
ANMÄLAN: Anmälan sker via länsförbunden 
med hjälp av bifogat anmälningsformulär till  
anmalning@4h.se
Vid anmälan innan 17 januari subventionerar Riksförbundet avgif-
ten och efter den 17 januari faktureras hela kostnaden (ca 3000 kr)

VÄLKOMMEN TILL

CENTRAL
FUNKTIONÄRSKURS 27-29 JANUARI 2017

PRAKTISK INFORMATION
Från klockan 18:00 på fredagen är det fika och inkvartering. Klockan 19:00 börjar föreläsningen och då 
ska alla vara på plats, mätta och fått ett rum. Ta med lakan/sovsäck och inneskor. Du bör även ha med 
dig varma kläder för utomhusbruk, mjuka och lediga kläder samt finkläder för lördagens Klövergala.

Sista anmälan

17 januari



PROGRAM

INRIKTNINGAR
VAD DU VILL FÖRDJUPA DIG I?

1. LÄGERLEDARUTBILDNING
Denna kursen kommer att handla om vad det 
kan innebära att vara länsledare på rixläger och 
länsläger. Utbildningen kommer att blanda teori 
och praktik så att du som deltagare skall bli för-
beredda på att bli 4H-ledare. I kursen kommer vi 
tillsammans med Emil Magnusson som håller i 
kursen prata krishanterin g, 4H:anda, lägervär-
de, lägerbus samt gemenskap. Vi kommer att 
vara inomhus och utomhus, så lämpliga kläder 
och skor är bra att ha med sig.  

2. SVA
4H samarbetar med SVA (Statens Veterinärme-
dicinska anstalt) i ett utbildningsprojekt riktat till 
barn och ungdomar på 4H-gårdarna. Tillsam-
mans tar vi fram ett material som handlar om vad 
man behöver tänka på när man umgås med djur 
och när man lagar och äter mat. Innehållet i den-
na utbildning är nu nästan klart och här finns ett 
tillfälle att vara med och ta fram metoderna för att 
på bästa sätt lära ut detta till barn och ungdomar 
i 4H-s verksamhet. Dagen som kommer vara 
tillsammans med gänget från SVA som håller i 
projektet att innehålla experiment, lekar och spel 
och det kommer att vara gott om plats för kreati-
va idéer kring olika utbildningsformer.

3. ÄVENTYRSPEDAGOGIK
Mathias Wahlström har utbildat i äventyrspeda-
gogik vid Luleå universitet och kommer berätta 
för oss vad äventyrspedagogik är och hur vi tar 
med oss det till våra medlemmar. Dagen varvas 
med inspiration och praktiska övningar. Vi kom-
mer vara inomhus och utomhus, så lämpliga klä-
der och skor är bra att ha med sig. 

4. 4H – en organisation för alla?
Att 4H är en organisation där alla är välkomna 
och där alla får vara sig själva är för många inom 
vår organisation en självklarhet. Men hur inklu-
derande är vi egentligen?
I denna kurs kommer vi tillsammans med Doglas 
Jonsson ta upp och diskutera social inkludering 
i dagens samhälle med extra fokus på vår egen 
organisation - 4H. Vi kommer att beröra ämnen 
såsom funktionsnedsättningar, HBTQ, rasism 
och genus. 

5. 4H I FRAMTIDEN
På denna kurs kommer du träffa representanter 
från riksförbundsstyrelsen och diskutera stort 
som smått med fokus på framtiden. Vilka för-
väntningar har 4H på sitt riksförbund? Hur ska vi 
utveckla organisationen framöver? Hur hanterar 
vi medlemsavgiften? 
Det är dags att ta 4H in i framtiden, vilken väg 
ska vi gemensamt gå? 

6. STADSJORD
Stadsjord handlar om odling, lokal mat och sam-
verkan. Vi vill skapa en nygammal hållbarhets 
kultur och bygger mötesplatser för människor av 
alla sorter som vill vara med och göra kvarteret 
litet blommigare, roligare, varmare och mer håll-
bart. Niklas Wennberg kommer hålla en inspire-
rande föreläsning och efter det diskuterar vi hur 
vi kan jobba med detta inom 4H.

Deltagarlista för respektive inriktning kommer att 
skickas till länsförbunden. Om du inte är insatt 
under någon inriktning när listan kommer, hör av 
dig till Elin Elander på kansliet via telefon eller 
e-post elin.elander@4h.se.

Om något känns oklart är ni välkomna att prata med Elin Elander på riksförbundskansliet via 
telefonnummer 0150-50380 eller mail elin.elander@4h.se  
 
För frågor till kursledningen:   Isabelle Hall Tel: 0738207196    Antonia Mossberg Tel: 0737533740
Fanny Wallin Tel: 0738915126



Härmed bjuds alla deltagare på den 
Centrala funktionärskursen in till  
Klövergalan. 
 
Känner du någon eller några i din 4h klubb som 
gör ett fantastiskt arbete som du vill hylla? Då är 
Klövergalan ett perfekt ställe att nominera till!

Nomineringen skickas till klovergalan@4h.se 
innan 17 Januari.

Dessa är dem glimrande kategorierna. 
 
ÅRETS LEDARE
Är den som ser ljuset och möjligheterna även om 
det känns svår och jobbigt. Som även känner 
kärlek och drivet till föreningen.
 
ÅRETS LÄNSFÖRBUND/KLUBB/GÅRD
Blir en Klubb, gård eller länsförbund som 
gemensamt strävat efter en öppen och välkom-
nande atmosfär, där alla får vara med.
 
AKTIVITET/ÅRETS PROJEKT
En nytänkande idée som har genomförts under 
2016 som har gett 4H nya idéer och nya 
perspektiv.
 
ÅRETS ELDSJÄL
En person som satsar massor av engagemang 
på att andra ska må bra och få föreningen att 
föras framåt och sprida kunskapen om den.

ÅRETS KASSÖR
Blir en person med bra koll på läget och vara 
kassör är svårare än vad man tror. Och vad 
skulle vi ha gjort utan er?

ÅRETS KOMPIS
Årets kompis blir en person som alltid är schysst 
mot sina 4H vänner, är glad och positiv på 
aktiviteterna och kämpar på för att alla skall få 
vara med.
 
 ÅRETS ANSTÄLLDA
Är en person som är framåt drivande och vill för-
eningen allt gott. Samtidigt ser balansen mellan 
klubb och verksamhet och kommersiell öppen 
verksamhet ex.
 
Fina priser och diplom kommer att delas ut till 
vinnarna.  

Klädkod: Festklädsel

Under galan kommer det bjudas på trerätters 
middag, utdelning av priser och underhållning.  
 

Nominera innan

17 januari


