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Nationella 
Konferensen 2020
TEMA: KOMMUNIKATION

Varmt välkomna till 4H:s Nationella Konferens 2020 den 24–26 
januari på Valla Folkhögskola i Linköping  

Ta del av spännande inriktningar, inspirerande föreläsning, 
gemensamma aktiviteter och njut av lördagskvällens 
Klövergala där vi tillsammans firar och hyllar 4H:s medlemmar
och verksamhet.

Program
Fredag 24 januari

Söndag 26 januari

Lördag 25 januari

18.00-18.45 Registrering och mat
19.00-21.00 Från dröm till etablerad affärskedja-  
inspiration med Tilda Nordh, grundaren av affärskedjan Rapide Brow & Lash Bar.
21.30-23.00 Fritid och tid för möten

08:45-10:45 Diskussionstorg
11:00-12:00 Utvärdering och avslutning
12:00-13:00 Lunch
13:00 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
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Hur går  
anmälan till?

Nationella Konferensen riktar sig till dig i 4H som är född 2004 
eller tidigare. Såväl ideella som anställd personal är välkomna. 

Kostnad för att delta på Nationella Konferensen är 1500 kr 
och då ingår alla aktiviteter, mat och logi i flerbäddsrum. 
Pristillägg om 800 kr tillkommer om enkelrum önskas.
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Reseersättning ges för resekostnader som över- 
stiger 1500 kr, dock maximalt 500 kr. Det innebär att 
om din resa till och från konferensen kostar 2100 kr 
ges reseersättning om 500 kr. Vänligen observera att 
din biljett ska vara bokad senast den 8 januari för att 
reseersättning ska utbetalas.  Billigaste resesätt 
gäller och samåkning förespråkas. 
Här hittar du blankett för reseersättning.

Arrangörsgruppen för Nationella Konferensen svarar 
gärna på dina frågor. Du når dem via mail 
på:nationellakonferensen@4h.se

Anmälan sker genom detta formulär 
senast den 8 januari 2020. Maxantalet 
deltagare är 90 personer. Först till kvarn 
gäller och inga platser reserveras per län.

https://docs.google.com/forms/d/1MkxibTOuMHcWNWNn_-TgpncWocj8IwRPo6sp_kQiBoo/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1MkxibTOuMHcWNWNn_-TgpncWocj8IwRPo6sp_kQiBoo/viewform?edit_requested=true
https://www.4h.se/medlemshandbok/wp-content/uploads/sites/113/2019/04/RESEERS%C3%84TTNING_redigerbar.pdf


Hur går det till? Hur föds en 
affärsidé och blir till ett fram-
gångsrikt företag? 
Tilda Nordh, grundare av 
Rapide Brow & Lash Bar, 
revolutionerade skönhets-
branschen genom tusenårig 
kunskap och en vilja av stål. 

Under denna föreläsning ligger 
fokus på entreprenörskap och 
driv. Vi möter Tilda Nordh på 
djupet och får ta del av histo-
rien om den unge entreprenö-
ren som helhjärtat vågade satsa 
allt på sin företagsdröm i en tuff 
branch där yta och perfektion 
lätt kan ta över. Hur hänger man 
med när ett företag går från att 
vara en enhet till att finnas på 
16 platser i Sverige, i sju olika 
städer?

FRÅN DRÖM TILL 
ETABLERAD AFFÄRSKEDJA

DET HÄR ÄR JAG
Namn: Tilda Nordh
Ålder: 29 år 
Familj: Gift med Patrik och 
tillsammans har vi sonen
Valentin. 
Företag: Grundare och 
ägare av skönhetskedjan 
Rapide Brow & Lash Bar.
Arbetsroll: Kreativ Chef
Favoritmotto: Jag lever bara 
en gång.



Inriktningar

Varje deltagare får möjligheten att delta på två lärorika 
inriktningar á tre timmar på lördagen för att utvecklas, 
inspireras och engagera sig i intressanta ämnen. 

Ni väljer på plats vilka två ni vill delta i - det finns med andra 
ord verkligen möjlighet att fundera och välja med omsorg.

Inriktning 1: Studiefrämjandet styrelsekurs
Kursen är indelad i två delar, men alla deltagare på inriktningen deltar på båda.

1. Årshjulet:

Under detta pass får du en genomgång av årshjulet hos din förening, samt hur en kan 
planera upp verksamheten. Ett bra redskap när ni i er styrelse ska planera ert verk-
samhets år. DU behöver ta med dig era stadgar och verksamhetsplan. Detta är en 
interaktiv workshop och du kommer att ha med dig en plan att arbeta utifrån när du 
går här ifrån.

Kursledare: Kerstin Nilsson

2. Föreningskunskap:

Denna del kommer att gå igenom och diskutera:
Föreningens grunder
Stadgans betydelse
Årsmötets funktion
Styrelsemöten
Styrelsemedlemmarnas roller
Övriga funktioner i en förening

Kursledare: Lisa Malmgren

Har du några frågor som du vill att Lisa tar upp, så kan du skicka ett mail till: 
Lisa.malmgren@studieframjandet.se
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Inriktning 2: Studiefrämjandet kommunikation 
”När du hör ordet kommunikation får du antagligen flera associationer. Att på ett till-
fredsställande sätt definiera ordet för varandra är däremot svårare. Listan över vad 
kommunikation kan innebära går att göra lång. Jag kommer prata om kommunikatio-
nens grunder för att låta er gemensamt definiera vad kommunikation innebär för er 
och vad ni vill ha ut av den.” 

Kursledare: Elina Widnersson

Inriktning 3: 4H i skolan
I ett treårigt projekt arbetar Riksförbundet Sveriges 4H med att ta fram aktiviteter och 
upplevelser för besökande allmänhet, skolklasser och andra studiebesök. 

Dessa aktiviteter och upplevelser är på olika sätt kopplade till vårt motto ”Lära genom 
att göra”, Agenda 2030, Sveriges friluftsmål samt läroplanen. 

Genom projektet siktar vi på att ge våra besökare ett mervärde när de besöker våra 
4H-gårdar. Under workshopen på 4Hs nationella konferens utbildas ledare i materialet 
för att sedan kunde erbjuda detta på sina egna gårdar. Stora delar av materialet går 
även att använda i klubbverksamhet. 

Kursledare: Sofia Lindwall Ek

Inriktning 4: Skog och Ungdom
4H:s systerorganisation Förbundet Skog och Ungdom kommer och visar hur man har 
och genomför utomhusaktiviteter. Vad som kan vara bra att tänka på samt tips och 
idéer!

Kursledare: Förbundet Skog och Ungdom

Inriktning 5: Agenda 2030

2018 antogs 4H:s nya verksamhetsplan som genomsyras av FN:s globala mål för 
hållbar utveckling: 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 4H:s verksamhet.

Kurledare: Anna Säll och Emma Hansson
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Under den årliga Klövergalan får vi möjlighet att tillsammans hylla och fira 
vår verksamhet och våra medlemmar. Med pompa och ståt kommer Årets 
eldsjäl, Årets ledare, Årets kompis, Årets anställda, Årets styrelsemedlem, 
Årets verksamhet och Årets projekt presenteras under galamiddagen. Ladda 
upp med festklädsel och skor som är sköna att dansa i för efter middagen 
rockar vi loss! 

Fram till den 8 januari 2020 kan du nominera 4H:are till kategorierna 
beskrivna nedan. För att nominera fyller du i det länkade formuläret, där du 
även kan välja att bifoga en egen motivering på 60–90 ord.

Årets Ledare 
Årets ledare är en person som visar ett stort en-
gagemang för verksamheten och visar det genom 
sin tydliga närvaro i organisationen samt visar upp 
en passion för att leda barn och ungdomar på ett 
pedagogiskt och roligt sätt. En person som har för-
mågan att planera aktiviteter och genomföra dem 
i enlighet med 4Hs motto “Lära genom att göra”.

Årets Eldsjäl 
Årets Eldsjäl är den person som har utmärkt sig 
genom en brinnande vilja och ett engagemang för 
4H. Denna person investerar en stor mängd tid i 
organisationen och utvecklar samt utmanar organi-
sationen för att föra den framåt. Årets Eldsjäl 
arbetar aktivt för ett levande 4H och en mångfaldig 
verksamhet.

Årets Kompis 
Årets kompis är en person som alltid ställer upp. 
Den man kan lita på, som bjuder in till delaktighet 
och sprider positivitet. En person som genom sin 
närvaro bidrar till en öppen och stöttande atmosfär. 
Årets Kompis ger tydliga exempel på hur man ge-
nom Hjärtats H visar medkänsla och är schysst mot 
sina medmänniskor.

Årets Styrelsemedlem
Årets Styrelsemedlem är en person som genom sitt 
engagemang i styrelsearbete bidrar till att skapa 
möjlighet för organisationen att utvecklas. Perso-
nen är bra på att upprätthålla den demokratiska 
processen och inger ett stort förtroende. 
Årets Styrelsemedlem arbetar för ett levande 4H.

Årets Anställda 
Årets Anställda är en person som genom sitt 
arbete bidrar till att förbättra organisationens för-
utsättningar och ger 4H utrymme att utvecklas. 
Årets anställda är den som ger 4H:s vision liv 
genom sin yrkesroll.

Årets Verksamhet
Årets Verksamhet är en klubb, en gård eller ett 
länsförbund som under året bedrivit en verksamhet 
som utmärkt sig genom att bedriva en god verk-
samhet i enlighet med 4Hs vision samt 4H andan. 
Årets Verksamhet är ett tydligt exempel på vad god 
4H verksamhet är och är en förebild för 
organisationen.

Årets Projekt 
Årets Projekt är ett projekt, evenemang eller idé 
som genomförts under året och utmärkt sig genom 
att vara nytänkande i sin idé, väl genomfört eller 
bidragit till att 4Hs vision genomlevs. Årets Projekt 
är ett tydligt exempel på Handens H och hur man 
går från idé till handling. 

Kategorier
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXZ9frczQeRMGQ24RGNOv3iJBoNhKKTuOd3c01vYZpXrNWmQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXZ9frczQeRMGQ24RGNOv3iJBoNhKKTuOd3c01vYZpXrNWmQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXZ9frczQeRMGQ24RGNOv3iJBoNhKKTuOd3c01vYZpXrNWmQ/formResponse


Diskussionstorg
Diskussionstorg är en utveckling av tidigare organisationstorg där man 
fick inblick i Sveriges 4H:s rörliga delar. Torgen var då uppdelade i infor-
mation, diskussion och workshops. 

Till NK 2020 har vi valt att göra om detta för att öka den demokratiska 
processen i 4H. Nu kommer det finnas flera olika torg där man diskuterar 
olika ämnen och saker, detta för att få en bild av vad ni medlemmar tyck-
er. Vilka diskussionsämnen det kommer vara presenteras under konferen-
sen. Om du skulle vilja diskutera något specifikt, mejla då 
nationellakonferensen@4h.se.

Sammanfattning
Nationella Konferensen riktar sig till dig i 4H som är född 2004 eller tidigare. Såväl ideella 
som anställd personal är välkomna. 

Kostnad för att delta på Nationella Konferensen är 1500 kr och då ingår alla aktiviteter, 
mat och logi i flerbäddsrum. 

Pristillägg om 800 kr tillkommer om enkelrum önskas.
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