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Inledning
Detta dokument är framtaget för att sammanfatta syfte och riktlinjer för Sveriges 4H-gårdar.
Förändringar beslutas av Riksförbundsstyrelsen. För att uppfylla 4H-gårdsverksamhetens syfte
och riktlinjer finns ett kvalitetskrav och egenkontroller som ska fyllas i och skickas in årligen.
Riksförbundsstyrelsen har tolkningsföreträde av samtliga dokument gällande 4H-gårdsverksamheten.

4H-gårdsverksamhetens syfte
4H-gården är ett levande fritidsalternativ och en av många verksamhetsmetoder för att nå
Riksförbundet Sveriges 4H:s (RS4H) syften enligt 4H:s stadgar 2§:









Att genom demokratiska organisations- och arbetsformer i verksamheten ge
medinflytande och ansvar
Att vidga och fördjupa den enskildes personlighetsutveckling,
Att verka för ökad medmänsklig förståelse och kontakt mellan generationerna,
Att verka för internationellt samarbete och förståelse för olika folks kultur och skapa
kontakt med likartade organisationer i andra länder
Att ordna aktiv fritidsverksamhet och stimulera intresset för kulturella aktiviteter.
Att sprida kunskap om och förståelse för landsbygden och dess näringar
Att utveckla aktiviteter kring jordbruk, skogsbruk samt hem och hushåll
Att utveckla aktiviteter kring natur- och miljövård och därigenom skapa förståelse för 		
samspelet i naturen.
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Riktlinjer
1.

Huvudman för en 4H-gård ska vara en 4H-klubb, krets eller länsförbund. Huvudmannens
medlemmar väljer på årsmötet enligt 4H:s stadgar en styrelse som beslutar och har huvud
ansvar för gårdens drift och verksamhet.

2.

Varje 4H-ledare ska sträva efter att alla medlemmar är med och har inflytande över verk		
samheten på ett demokratiskt sätt. 4H-klubben ska alltid vara den centrala punkten i denna
demokrati. 4H-klubben ska drivas enligt RS4H:s stadgar och får inte vara sluten, dvs nya
medlemmar är alltid välkomna.

3.

Huvudmannens styrelse har det yttersta ansvaret för att RS4H:s kvalitetskrav efterlevs och
ska göra årliga egenkontroller för att tillse att 4H-gården håller en hög kvalitet och säkerhet.

4.

Endast gård godkänd av RS4H får kallas 4H-gård och därmed bruka namnet 4H-gård.

5.

Ett gott samarbete mellan riksförbund, länsförbund och dess 4H-gårdsansvariga samt
huvudmannen som driver en 4H-gård är allas ansvar.

6.

Huvudmannen har ofta samarbete med andra intressenter t ex kommuner, andra ideella
organisationer och företag. I samtliga fall av samarbete ska skriftliga överenskommelser
upprättas där det klart regleras respektive parts åtagande samt vilken uppsägningstid som
ska gälla.

7.

Ekonomi är en stor del av styrelsens arbete, att hålla de ekonomiska ramarna är ett stort
ansvar. Därför bör någon i styrelsen vara myndig.

8.

4H-klubb som driver en 4H-gård är en egen juridisk person med eget organisationsnummer.

9.

För att befästa vikten av det gemensamma arbetet och ansvarstagandet bör djuren som
finns på 4H-gården ägas av 4H.

10.

Näringsverksamhet av privat karaktär som inte har direkt anknytning till 4H-gårdsverksam
heten eller konkurrerar med densamma får inte förekomma på 4H-gården.
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Utökade riktlinjer för 4H-gårdar med personal
1.

Arbetsledare för personal utses av arbetsgivaren.

2.

RS4H:s personalpolitiska program ska efterföljas.

3.

Aktuellt kollektivavtal som RS4H slutit med arbetstagarpart gäller.

4.

Personalrepresentation i klubbstyrelsen regleras av stadgar och kollektivavtal.

5.

Skriftlig överenskommelse som reglerar ekonomiska förehavanden och ansvarsdelegering
ska upprättas mellan länsförbundet och klubbstyrelsen.

6.

4H-gården ska kontinuerligt rapportera det ekonomiska läget för länsförbundet samt med
dela i god tid när man för dialog med kommunen vid upprättande av avtal. Arbetsgivaren
måste beredas möjlighet att ge synpunkter ur ett personalperspektiv alternativt ges möjlighet att vidta de åtgärder som krävs för ändrade förutsättningar.

Godkännande av 4H-gård
•

För att en huvudman ska få godkännande att driva en 4H-gård krävs att alla punkter under
grundkraven i ”Kvalitetskrav för 4H-gårdar” är uppfyllda i sin helhet.

•

Det är endast länsförbundsstyrelsen och riksförbundsstyrelsen tillsammans som kan god
känna en 4H-gård. Beslut om ansökan för godkännande av 4H-gård tas på ett Länsför-		
bundsstyrelsemöte därefter skickas beslutet vidare som förslag att anta gården som god
känd 4H-gård till RS4H där slutgiltigt beslut tas i riksförbundsstyrelsen. Då länsförbund 		
saknas kan riksförbundsstyrelsen själv fatta beslut i frågan.

•

Godkännandet gäller tills vidare under förutsättning att självkontrollen genomförs 		
och skickas in årligen samt under förutsättning att slumpvisa kontroller av RS4H visar att
gården håller godkänd kvalitet.

•

Varje påföljande år ska huvudmannen göra en egenkontroll för att tillse att
kvalitetskraven efterföljs. Dokumentet skickas därefter vidare till läns- och riksförbundet.

•

Stickprovskontroller kan komma att ske slumpvis eller då det finns påvisad misstanke om
att 4H-klubben inte följer kvalitetssäkringen. Dessa ska utföras av representanter från 		
RS4H.

•

Beslut om återkallande, och uppgradering av godkännande tas i Riksförbundsstyrelsen.

Verksamhet
4H-gårdsverksamheten är ett av Sveriges 4H:s ansikten utåt och måste därför ge ett gott intryck
och vara ett gott föredöme för god djurhållning och ha en väl utarbetat verksamhetsplan där
medlemsaktiviteter och öppen verksamhet är självklara inslag.
1.

Verksamhet ska bedrivas med de fyra H:na som utgångspunkt; Huvud – för kunskap, Hjärta
– för medkänsla, Hand – för färdighet och Hälsa – för ett sunt levnadssätt.

2.

Sveriges 4H är en medlemsorganisation och fokus ska vara att de som deltar i vår verk		
samhet ska vara eller bli medlemmar. Det går dock bra att erbjuda prova-på aktiviteter för
att nå nya målgrupper.

3.

4H-klubben ska erbjuda aktiv fritidsverksamhet. Medlemmar får på så sätt tidigt lära sig ta
ansvar och den enskildes personlighetsutveckling främjas.

4.

Alla kurser och aktiviteter ska grundas i god pedagogisk anda.

5.

Det är viktigt att 4H-klubben erbjuder ett brett program och en god ledarvård som tilltalar
barn och ungdomar. På så sätt stimuleras medlemmar att stanna kvar i 4H och de som vill
kan utveckla sitt ledarskap och föra kunskaper och erfarenhet vidare till yngre medlemmar.
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Viktiga dokument och länkar
Dokument som rör 4H-gårdar så som kvalitetskrav, rekommendationer kring tillgänglighet, egenkontroller, årliga rapporter med mera finns tillgängliga på 4h.se eller genom att kontakta Riksförbundet Sveriges 4H via info@4h.se.
Grundläggande information om 4H som förening finns också tillgängliga via 4h.se och det är viktigt
att alla håller sig uppdaterade gällande exempelvis föreningens stadgar. Årligen publiceras protokoll från årsstämman där samtliga beslut presenteras.
Vi rekommenderar också att ni aktivt uppdaterar er angående gällande lagar och regler som rör
djur, personal med mera.
Tips på länkar finns nedan.
www.4h.se/for-4h-klubbar
www.4h.se/for-4h-gardar
Jordbruksverket – http://www.jordbruksverket.se/
https://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/olikaslagsdjur/djurforuppvisning/djurparksdjur.4.207049b811dd8a513dc80001418.html
EFCF – http://www.cityfarms.org/

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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