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Nominera en 4H:are idag

INSPIRATION



4H:S NATIONELLA KONFERENS

FREDAG 25 JAN

SÖNDAG 27 JAN

Mer information om varje 
programpunkt följer. 

LÖRDAG 26 JAN

Varmt välkomna till 4H:s Nationella Konferens 2019 den 25-27 januari 
på Marieborgs Folkhögskola i Norrköping. Helgen bjuder på mycket 
spännande och lärorika aktiviteter. Ta del av inspirationsföreläsningar, 
spännande inriktningar och njut av lördagskvällens gala.  

4H:s Nationella Konferens är en utbildningshelg för 4H:are födda 2003 och tidigare.  
Anmälan sker via länsförbunden med hjälp av bifogat anmälningsformulär till  
nationellakonferensen@4h.se senast 17 januari 2018. Fram till den 31 december har 
varje länsförbund fyra platser att fylla och därefter släpps platserna fria och först till kvarn 
gäller. Max antal deltagare är 100 personer. Att delta på Nationella Konferensen kostar 
1000 kr och då ingår mat och logi i flerbäddsrum. Pristillägg om 300 kr tillkommer om 
enkelrum önskas. Resekostnader som överskrider 500 kr per person ersätts av Riks-
förbundet 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).

18:00 - 18:45 Registrering och mat
19:00 - 21.30 Föreläsning med Volontärbyrån 
21:30 - 23:00 Fritid och tid för möten

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

07:30 - 08.30 Frukost
08:40 - 08.50 Samling
09:00 - 12:00 Inriktning- Pass 1
12:00 - 13:30 Lunch med  
     diskussionsforum
13:30 -16:30 Inriktning- Pass 2

18:30 - 23:00 KLÖVERGALA

PROGRAM

ANMÄLAN

ANMÄL ER 
SENAST
17 JAN



4H:S NATIONELLA KONFERENS VOLONTÄRBYRÅN INSPIRERAR

I årets inspirationsföreläsning möter vi Volontärbyrån. Genom modellen 
”Motivationens fyra M” och går de igenom hur vi kan jobba för att fler ska 
känna sig motiverade i 4H:s organisation. 



INRIKTNINGAR
Varje deltagare kommer att ha möjlighet att delta på två stycken tre timmar långa 
inriktningar. Det 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 möjlighet att fundera och välja med omsorg. 

AGENDA 2030

MEDLEMSSYSTEMET

I somras antogs vår nya verksam-
hetsplan som genomsyras av FN:s 
globala mål: Agenda 2030. 
Under denna inrikting kommer ni att 
få inspiration och möjlighet att dela 
med er av hur vi kan arbeta med 
Agenda 2030 i vår verksamhet. 

Nu är det äntligen här-  
4H:s nya medlemssystem MemberSky.  
Under denna inriktning kommer ni få inblick 
i hur systemet fungerar och hur det kom-
mer att underlätta vårt arbete i 4H. Anton 
Carlsson, 4H:are och MemberSkys grundare 
håller i denna inriktning och kommer kunna 
svara på alla era frågor och visa hur det 
fungerar. 

En inloggning för alla dina medlemsskap



SKATTJAKT NATUR

Lägerinspiration med Norges 4H

Projekt Skattjakt Natur introducerades i 4H under 
2018 och blev snabbt ett väldigt uppskattat pedago-
giskt verktyg. Projektet har hjälpt 4H att ta ett kliv in i 
den digitala världen genom appen TurfHunt. 4H har 
blivit beviljade projektmedel för en fortsättning av 
projektet. På denna inriktning kommer deltagarna 
få lära sig hur man skapar digitala skattjakter som 
på ett spännande och roligt sätt kan öka barn- och 
ungdomars kunskap och samtidigt ge en vidgad bild 
av vad friluftsliv är. 

Vigga 4H från Norge kommer för att prata och inspirera oss om läger.  
Hur ser deras läger ut och hur kan vi inspireras av deras upplägg och idéer 
för att utveckla Sveriges 4H:s olika läger. 

Hjärt- och lungräddning är kunskap som kan komma att 
vara livsviktig. I denna inriktning går vi igenom grunderna 
i livräddning och hur man bör agera vid olika typer av trau-
man. Att ha denna kunskap färsk i minnet är alltid bra!

Utbildare: Lima Utbildning
En inloggning för alla dina medlemsskap

HLR- livsviktig kunskap



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 samt Årets klöverhjälte och Årets återvinnare att presenteras under 
galamiddagen. Ladda upp med festklädsel och skor som är sköna att dansa i för 
efter middagen rockar vi loss!

Fram till den 17 januari 2019 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 föreningen.
 

ÅRETS VERKSAMHET
Vet du en klubb, gård eller länsförbund som 
gemensamt strävat efter en öppen och väl-
komnande 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 un-
der 2017 som har gett 4H nya idéer och nya 
perspektiv.
 

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

ÅRETS STYRELSEMEDLEM
Vem känner du som engagerar sig villkors-
löst 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 organisationens 
förutsättningar till utveckling. 
Årets anställda är den som ger 4H:s vision liv 
genom sin yrkesroll. 
 

ÅRETS ÅTERVINNARE
Årets återvinnare är en 4H:are som under 
året engagerat sig i återbruk, återvinning 
eller på andra sätt verkat för att värna om 
miljön och jordens resurser. Detta pris delas 
ut till 4H-medlem under 16 år.

ÅRETS KLÖVERHJÄLTE
Årets Klöverhjälte är en 4H:are som varit en 
god ambassadör för superkrafterna  
omtanke, kärlek och respekt. Detta pris  
delas ut till 4H-medlem under 16 år. 



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 
personer från styrelser och projektgrupper runt om i Sverige. 

ÄR DU FÖDD 2003 ELLER TIDIGARE OCH VILL ÅKA PÅ 4H:s Nationella Konferens? 
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 
Klövergalan, inomhusskor, hygienartiklar och ett glatt humör. 
 
FINNS DET MER INFORMATION?  
På Sveriges 4H:s Facebook finns ett evenemang ni kan följa. Det heter 4H:s 
Nationella Konferens.  Där publiceras pepp,  uppdateringar och nyheter.

VEM KAN SVARA PÅ FRÅGOR?
Arrangörsgruppen för Nationella Konferensen svarar gärna på dina frågor. 
Du når dem via nationellakonferensen@4h.se

Får varje länsförbund bara skicka fyra deltagare?
Nej, det kommer att finnas fler deltagarplatser att fylla. 
Fram till den 31 december får varje län möjlighet att fylla fyra platser. 
Efter det släpps resterande platser fria och det går att anmäla fler 
deltagare.  Först till kvarn gäller då. 

SAMMANFATTNING


