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STOPP! MIN KROPP!
BRUKSRIDNING
OCH MÅNGA FLER 
SPÄNNANE SEMINERARIER

PONNYMAMMAN 



VÄLKOMMEN TILL CFK

FREDAG 26 JAN

SÖNDAG 28 JAN

Mer information om varje 
programpunkt följer. 

LÖRDAG 27 JAN

   Det är ett stort nöje att önska er varmt välkomna till  
jubileumsversionen av Central funktionärskurs i 4H. 2018 firar vi 100 år 
och Central funktionärskurs är startskottet på ett storslaget år! Utbild-
ningshelgen erbjuder allt ifrån en engagerande och inspirerande inspi-
rationsföreläsning till spännande seminarier och workshops. Lördags-
kvällen bjuder på Jubileumsgala med festligheter, ärofyllda utmärkelser, 
underhållning och god mat. 

CFK är en utbildningshelg för 4H:are födda 2002 och tidigare. Anmälan sker via läns-
förbunden med hjälp av bifogat anmälningsformulär till anmalning@4h.se senast 17 
januari 2018. Att delta på CFK kostar 1000 kr och då ingår mat och logi i flerbädds-
rum. Pristillägg om 300 kr tillkommer om enkelrum önskas. Resekostnader som 
överskrider 500 kr per person ersätts av Riksförbundet Sveriges 4H om biljetter/
reseersättningsblankett skickas/lämnas in. Billigaste resesätt gäller och samåkning 
förespråkas.  

Vid anmälan innan 17 januari subventionerar Riksförbundet avgiften och efter den 
17 januari faktureras hela kostnaden (ca 3000 kr).

Vid frågor- kontakta Elin Elander på elin.elander@4h.se eller 073-765 92 30. 

18:00 - 18:45 Registrering och mat
19:00 - 21.30 Föreläsning med Ponnymamman 
22:00 - 23:00 Fritid och tid för möten

08:45 -10:45 Organisationstorg
11:00 - 12:00 Presentation av 
seminarier och utvärdering
12:00 - 13:00 Lunch
13:00 Avslutning och avfärd

07:30 - 08.30 Frukost
08:40 - 08.50 Samling i Stora salen
09:00 - 11:00 Seminarie- Pass 1
11:15 - 11:45 Walking dead-lek
12:00 - 13:00 Lunch med  
     diskussionsforum
13:00 -15:00 Seminarie- Pass 2
15:15 - 17:15 Seminarie- Pass 3
18:30 - 23:00 JUBILEUMSGALA

PROGRAM

ANMÄLAN

ANMÄL ER 
SENAST
17 JAN



VÄLKOMMEN TILL CFK THE REAL PONNYMAMMAN

I årets inspirationsföreläsning möter vi Ulrika Fåhraeus - 
den hästintresserade journalisten som tagit bloggvärlden 
med storm. 2013 startade hon bloggen The real Ponnymamman, ponny-
mamman.se, och skakade om ridsportens värld med sitt öppna, modiga 
sätt att ta sig an svåra ämnen. Genom sin digitala plattform har hon kun-
nat påverka och inspirera följare i alla åldrar. Hon var en av de första som 
startade en revolution mot sexuella övergrepp och den kampen driver hon 
envist vidare och hon väjer inte för att ta en debatt. Målet är att alla ska få 
känna trygghet i föreningslivet och den kampen vill 4H såklart vara en del i. 



SEMINARIER
Årets upplägg med tre, två timmar långa seminarie-

pass gör det möjligt för er att engagera er i fler       
  intressanta frågor och hålla ångan uppe hela dagen. Ni väljer på

plats vilka seminarier ni vill delta på - det finns med andra ord verkligen möjlig-
het att fundera och välja med omsorg. Deltagande på bruksridning anmäls dock 
på förhand i samband med anmälan.

STOPP! MIN KROPP!

LEDARUTVECKLING

SAMARBETSPARTNERS

UNDANTAGEN ARBETSGIVARAVGIFT OCH
BÄTTRE BIDRAGSSÖKNING

Detta seminarium samlas kring Rädda Barnens material som heter just Stopp! Min kropp! och ger oss 
verktyg att prata om kroppen och gränser. Hur pratar man med barn om sexualitet, kroppens privata 
områden och vad man får och inte får göra mot eller med andras kroppar? Detta seminarium vägleder 
i dessa oerhört viktiga frågor.

Det borde vara självklart att 
en ideell organisation som 
4H har samma rättigheter 
som en idrottsorganisation, men så är det inte överallt. Hur kan vi arbeta för att verkligen få ta del av 
de fördelar som ges andra organisationer? Hur kan vi bli vassare på att söka bidrag för att kvalitets- 
säkra och utveckla 4H:s verksamhet? Passa på att ställa dina frågor och diskutera på detta seminarium. 

Seminarium med Studiefrämjandet: 
Ledarutveckling med fokus på gruppdynamik

Detta seminarium riktar sig till verksamma ledare i hela 4H:s 
verksamhet som vill vässa sina kunskaper kring ledarskap för att  
skapa en trygg grupp. Teori varvas med praktiska övningar där 
deltagarna i seminariet är aktiva och själva bidrar med innehållet i 
diskussionerna. 

Hur kan man arbeta med andra organisationer och näringsidkare för att lyfta 
den egna verksamheten? Vilka exempel från verkligheten finns? Hur går 
man till väga för att lyckas? I detta seminarium finns gott om tid att diskutera.



SEMINARIER

SOCIAL INKLUDERING

BRUKSRIDNING

4H FÖR FRAMTIDEN, 4H 100 år

OBS- anmälan till seminarium om bruksridning görs på 
förhand. Deltagande på övriga seminarier görs på plats 
på Valla folkhögskola, men vill du garantera din plats i 
något ämne är du välkommen att meddela detta i 
samband med anmälan. 

UNDANTAGEN ARBETSGIVARAVGIFT OCH
BÄTTRE BIDRAGSSÖKNING På CFK 2017 introducerades detta ämne och det är lika högaktuellt idag. På detta seminarium job-

bar vi vidare med ämnet för att medvetandegöra hur viktigt det är att följa med och förstå samhällets 
utveckling och framförallt hur vi kan fortsätta att arbeta för att samhället ska bli inkluderande för alla. 
Utifrån ett diskrimineringsperspektiv analyserar vi tillsammans samhällets utveckling, trender och vår 
egen organisation. Du behöver inte ha några förkunskaper i ämnet, alla är välkomna.

2018 firar vi 100 år som ungdomsorganisation. 4H är lika aktuellt nu som då och vi siktar framåt för att 
komma allt närmare vår vision. Vart är vi på väg? Vilka trender och utmaningar ser vi? Vilka är våra 
möjligheter att växa? Låt dig inspireras, få djupare kunskap om organisationens värde och häng med 
i framtidsdiskussionen på detta spännande seminarium.

Detta seminarium sträcker sig över två seminarie-
pass- alla vet ju hur lätt det är att fastna i stallet med 
hästar. Jordbrukare Ungdomens Förbund uppfann 
bruksridning och brukskörning och kommer i detta 
seminarium inspirera och visa hur ni enkelt kan an-
vända dessa grenar till att förgylla medlemsaktivite-
ter, träna de hästar som finns på landets 4H-gårdar, 
arrangera enkla tävlingar och mycket mer. 

Deltagarna på detta seminarium kommer att åka till 
ett närliggande ridhus och spendera lördagseftermid-
dagen- därför behöver deltagandet på detta 
seminarium föranmälas. 
Säkerheten är viktig- det kommer att finnas hjälmar 
på plats, men har du egen får du gärna ta med den. 
Varma, tåliga kläder krävs. 



JUBILEUMSGALAN 2018

Med den pompa och ståt som de är värda kommer Årets eldsjäl, Årets ledare, 
Årets kompis, Årets anställda, Årets styrelsemedlem, Årets verksamhet och Årets 
projekt att presenteras under galamiddagen. Ladda upp med festklädsel och skor 
som är sköna att dansa i för efter middagen rockar vi loss till liveband!

Fram till den 17 januari 2018 kan du nominera en 4H:are till kategorierna nedan. 
Skriv en motivering på 60-90 ord och skicka den till nominering@4h.se! 

NOMINERA IDAG!



KLÄDKOD:FESTKLÄDER

ÅRETS LEDARE
Är den som ser ljuset och möjligheterna 
även om det känns svår och jobbigt. Som 
även känner kärlek och drivet till fören-
ingen.
 

ÅRETS VERKSAMHET
Vet du en klubb, gård eller länsförbund 
som gemensamt strävat efter en öppen 
och välkomnande atmosfär, där alla får 
vara med? Eller som på annat sätt utmärkt 
sig och vuxit i enlighet med 4H:s vision?
 

ÅRETS PROJEKT
En nytänkande idé som har genomförts 
under 2017 som har gett 4H nya idéer och 
nya 
perspektiv.
 

ÅRETS ELDSJÄL
En person som satsar massor av enga-
gemang på att föra organisationen framåt 
och sprida kunskapen om den.

ÅRETS STYRELSEMEDLEM
Vem känner du som engagerar sig vill-
korslöst i en styrelse? Som alla litar på 
till 150% och som har koll på läget alltid. 
Denna person kan du nominera till Årets 
styrelsemedlem. 

ÅRETS KOMPIS
Årets kompis blir en person som alltid är 
schysst mot sina 4H-vänner, som är glad 
och positiv på aktiviteter och kämpar på 
för att alla skall få vara med.
 

ÅRETS ANSTÄLLDA
Är en person som är framåtdrivande och 
vill föreningen allt gott och som genom 
sitt arbete hela tiden förbättrar organi-
sationens förutsättningar till utveckling. 
Årets anställda är den som ger 4H:s vi-
sion liv genom sin yrkesroll. 
 

 

JUBILEUMSGALAN 2018



ORGANISATIONSTORG
Organisationstorgen ger en unik chans för 
alla deltagare på CFK att få en inblick i några 
av Sveriges 4H:s rörliga delar. Torgen är uppdelade i  
kategorierna information, diskussion och workshop och de leds av perso-
ner från styrelser och projektgrupper runt om i Sverige. 

Torg på Central funktionärskurs 2018

Internationellt
Verksamhet för alla
IT-gruppen
Riksfinalen
Kommunikationsgruppen
Ekonomi och avdelningar
Valberedningen
Förtroenderådet
Riksförbundsorganisation
Vi firar 100 år och framåt!
Rix18- information med rikslägerarrangörerna
Samarbetsprojekt SVA och 4H

ÄR DU FÖDD 2002 ELLER TIDIGARE OCH VILL ÅKA PÅ CFK? 
Kontakta då ditt länsförbund och anmäl ditt intresse.  
VAD SKA MAN TA MED SIG?  
Kläder för både inom- och utomhusbruk som är bekväma.  Festkläder till 
jubileumsgalan, inomhusskor, sänglinne, handduk, hygienartiklar och ett 
glatt humör.  
FINNS DET MER INFORMATION?  
På Sveriges 4H:s Facebook finns ett evenemang ni kan följa. Det heter 
Central funktionärskurs 2018 - Vi firar 100 år! Där publiceras pepp, 
uppdateringar och nyheter.

SAMMANFATTNING


