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Praktiskt Information   
 

Vem är kallad till riksförbundsstämman?  
• Ombud – Du som av ditt länsförbunds-/distrikt valts ut som ombud till 
riksförbundsstämman. Du måste vara medlem i Sveriges 4H för att kunna vara 
ombud på stämman.  
 
• Riksförbundsstyrelsen – Du som sitter med i riksförbundsstyrelsen.  
Stämman välkomnar gladeligen åhörare. Åhörare anmäler sig på samma sätt men 
meddelar att det endast är åhörare på stämman. Hur man anmäler sig kan man läsa 
om nedan.   
  

De digitala verktygen   
  
Zoom   
Den digitala plattformen som kommer att användas är Zoom. Zoom är ett 
amerikanskt kommunikationsföretag som ägnar sig åt videotelefoni- och chatt-
tjänster genom en molnbaserad IT-plattform som används i samband med 
videokonferenser, distansarbete och distansundervisning. För att läsa mer om Zoom 
gå in på, https://zoom.us/.   
  
VoteIT  
VoteIT är ett system för att hålla bättre beslutsmöten över nätet. I VoteIT kan 
mötesdeltagarna diskutera, lägga förslag och rösta under mötets gång. VoteIT är i 
alla delar fri och öppen programvara och omhändertas av den ideella 
föreningen VoteIT. Detta beslutstödssystem använder bland annat Studiefrämjandet, 
Bygdegårdarnas riksförbund med flera. Dessa system kommer användas 
tillsammans under stämman för att få en säker demokratisk gång samt ett hållbart 
digitalt möte.   
  
Tips för digital stämma    
Här kommer ett gäng tips för vår digitala stämma. Detta är något nytt för många av 
oss så ta er tid att läs på om några tips.   

1. Se till att ha testat uppkopplingen så att kameran och mikrofonen fungerar 
innan du ansluter.  

2. Ha kameran på, detta gör att mötet blir mer verkligt och viktigt för att veta att 
folk är närvarande under mötet. Men om kameran påverkar ljudet så är det 
viktigast att vi hör varandra bra.   

3. Ha mikrofonen av när du inte ska prata, den kan annars ta upp ljud omkring 
som kan störa mötet.   

4. Om ni samlar era ombud, se till att ha en bättre mikrofon än den på datorn. Ett 
exempel är att ha en konferenstelefon.   
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5. Visa att du vill prata med “uppräckningshanden” som finns i Zoom, på detta 
sätt stör man inte under pågående diskussion.  

6. Ta hjälp av en person som kan tekniken om du inte känner dig bekväm med 
det ansvaret.  

7. Använd dator  
8. Om ni är flera: Ställ in högtalarvolymen så ni i rummet kan höra vad som sägs 

i samtalet utan att ljudet tas upp av er mikrofon och skapar ett eko.  
9. Är du ensam: använd hörlurar   
10. Ha en talarstol eller utnämnt ställe där man står och talar. Då behöver ni inte 

få med mer än en person per bild åt gången likaså bara en persons röst som 
behöver tas upp åt gången.  

11. Ladda ner Zoom till datorn. Det är enklare för datorn att hantera till skillnad 
från att använda webbläsaren.   

  
  

Riksförbundsstämmans & Utskottens 
genomförande   

  

Utskott  
Den digitala stämman kommer utgå från samma struktur som den vanliga. 
Utskotten kommer att genomföras tisdagen den 11 och onsdagen den 12 
augusti. Det kommer delas upp i två möten där de behandlar motioner och 
propositionerna på ena och ekonomi på det andra. Längre ner kan man läsa om 
schemat för utskotten samt stämman.   
Tanken är att diskussionerna ska ske under utskottsmötena, detta för att det ska bli 
enklare att genomföra stämman under helgen. Riksförbundsstyrelsen önskar även att 
ombud skickar in sina frågor innan utskottsmötet, detta för att mötena ska flytta på 
bättre.   
På utskottsmötet kommer vi även prova att använda beslutstödssystemet VoteIT, 
detta för att alla deltagare ska få en bild av hur det kommer gå till under stämman. Vi 
kommer även ha en genomgång av Zoom så att samtliga vet hur det fungerar inför 
stämman.    
Alla ombud behöver inte närvara på båda utskottsmötena men alla 
länsförbund ska finnas representerade vid båda tillfällena, detta för att underlätta 
under den sittande stämman.   
Frågor skickas till Olof Segevall på, olof.segevall@4h.se skriv i ämnesfältet 
“Fråga/Frågor inför utskottsmötet på dag “  
 
 
 
  



  

 5 

Riksförbundsstämman   
Riksförbundsstämman kommer att arrangeras helgen 15 & 16 augusti. Stämman 
kommer att vara upplagd så att vi fokuserar på att ta beslut. Utskottsmötena ska 
vara som grunden till alla beslut som vi fattar under stämman.   
Riksförbundsstyrelsen rekommenderar att varje län samlar sina ombud på önskad 
plats. Detta är endast en rekommendation och inget som krävs. Presidiet kommer att 
vara samlat under helgen detta för att underlätta deras arbete samt stämman.   
  

Schema för riksförbundsstämman samt utskott  
  
Anslut 15 minuter innan start   
Vi vill att samtliga ombud kommer in i 
mötet 15 minuter innan start. Detta för 
att vi ska kunna ha tid att hjälppersoner 
som har problem utan att påverka 
mötestiden. Om man kommer in och 
allt fungerar kan man stänga av 
kameran samt ljudet 
och komma tillbaka när mötet ska 
starta.   
  
TISDAGEN 11 AUGUSTI 2020, KL 
18.00-21.00  
Utskott 1: motioner & propositioner, 
samt VoteIT & Zoom genomgång.  
Plattform: Zoom   
  
ONSDAGEN 12 AUGUSTI 2020, KL 
18.00-21.00  
Utskott 2: Ekonomisk genomgång, 
samt VoteIT & Zoom genomgång.   
Plattform: Zoom   
  

LÖRDAG 15 AUGUSTI 2020 KL 
10.00-16.00   
10.00-10.45 Första sittning   
10.45-11.00 Paus   
11.00-11.45 Andra sittning   
11.45-13.00 Lunch   
13.00-13.45 Tredje sittning   
13.45-14.00 Paus  
14.00-14.45 Fjärde sittning   
14.45-15.00 Paus   
15.00-16.00 Femte sittning   
Plattform: Zoom & VoteIT  
  
SÖNDAG 16 AUGUSTI 2020 KL. 10-
00 – 15.00   
10.00-10.45 Första sittning   
10.45-11.00 Paus   
11.00-11.45 Andra sittning   
11.45-13.00 Lunch   
13.00-13.45 Tredje sittning   
13.45-14.00 Paus   
14.00-15.00 Fjärde sittning   
15.00 Stämman avslutas   
Plattform: Zoom & VoteIT  
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Hur anmäler man sig?  

  
Anmälan sker till olof.segevall@4h.se senast den 31 juli. Uppge namn och 
vilket länsförbund du representerar samt vilka möten du kommer närvara på.  
Om ditt länsförbund anmäler alla ombud samtidigt är det även viktigt att utöver de 
uppgifter som redovisades ovan även skriva mejladresser till alla. Detta för att 
inbjudan till den digitala stämman sker via mejl. Mer detaljerad information om hur 
man ansluter till mötet med mera kommer även att skickas ut till 
de anmälda ombuden på mejl.   
Vi värnar om den demokratiska processen och önskar att samtliga länsförbund som 
skickar ombud inkommer med ett protokollsutdrag eller motsvarande där beslut 
tydligt framgår att ombuden är demokratiskt valda till stämmoombud eller 
förtroenderådsrepresentanter. Detta är något som kommer att vara en obligatorisk 
del av anmälan i framtiden och som fasas in under detta året. Glöm inte att samtliga 
ombud måste vara medlemmar i 4H. Se till att ha blivit medlem innan du kommer till 
stämman.  
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Förslag till föredragningslista 
1. Stämmans öppnande. 
2. Val av ordförande och vice ordförande. 
3. Anmälan av styrelsens val av sekreterare och vice sekreterare. 
4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare. 
5. Fastställande av röstlängden. 
6. Fråga om riksstämmans behöriga utlysande. 
7. Fastställande av föredragningslistan. 
8. Val av valberedningskommitté. 
9. Riksförbundsstyrelsens årsberättelse. 

a) Verksamhetsberättelse 2019 
b) Resultatrapport- och balansräkning 2019 

10. Revisorernas berättelse. 
11. Fastställande av balansräkning. 
12. Ansvarsfrihet för riksförbundsstyrelsens ledamöter. 
13. Behandling av styrelsens övriga förslag till riksstämman, 

a) Proposition om Antal ombud på årsmöte 
b) Proposition om Antagande av stadgar i alla organisationsled 
c)     Proposition om Reduktion av medlemsavgift i särskilda fall 
d)      Proposition om Myndighetskrav på demokratisk uppbyggnad  

14. Behandling av övriga inkomna motioner, 
a) Motion angående stadgeändring kring medlemsavgiften samt ekonomisk 
plan 
b) Motion angående medlemsavgifter 

15. Behandling av styrelsens förslag till arbetsprogram, 
 Förslag till arbetsprogram 2021 

16. Behandling av riksförbundets budget, 
a) Reviderad budget 2020 
b) Beslut om medlemsavgift 2021  
c) Beslut om fördelning av statsbidraget 2022 
d) Beslut om arvoden och ersättningar 
e) Förslag till reviderad budget 2020 och budget 2021 

17. Rapport om uppdrag från föregående stämmor 
18. Val av ledamöter i riksförbundsstyrelsen, 

a) Val av ordförande 
b) Val av övriga ledamöter 
c) Val av fem suppleanter 

19. Val av revisorer och revisorssuppleanter. 
20. Val av valberedning och sammankallande i denna.  
21. Övriga ärenden.  
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Riksförbundsstyrelsens årsberättelse 
 Verksamhetsberättelse 2019 

 
Se separat bilaga 
 

 Resultatrapport- och balansräkning 2019 
 
Resultatrapporten och balansräkningen fastställs med en balansomslutning om 
3 935 224 kr varav årets resultat är ett överskott på 217 159. 
För resultatrapport och balansräkning i sin helhet se separat bilaga. 
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Propositioner 
a) Proposition om Antal ombud på årsmöte  

Proposition om stadgeändring i andra läsning 

 

Bakgrund  
I stadgarna är det otydligt vilket datum som gäller vid beräkning av antal ombud på 
stämma/årsmöte. Det behöver förtydligas i stadgarna. 

 
Mot denna bakgrund yrkar Riksförbundsstyrelsen: 
 
Att               i stadgar för riksförbundet § 15 Stämmoombud, lägga till följande; 

Antal ombud bestäms utifrån inrapporterat antal medlemmar till 
Riksförbundet den sista december föregående år.   

 
Att               i stadgar för länsförbund/distrikt § 14 Stämmoombud, lägga till följande;  

Antal ombud bestäms utifrån inrapporterat antal medlemmar till 
Riksförbundet den sista december föregående år. 

 
 
Att               i stadgar för krets § 11 Årsmöte, planeringsmöte, lägga till följande;  

Antal ombud bestäms utifrån inrapporterat antal medlemmar till 
Riksförbundet den sista december föregående år. 

 
Riksförbundsstyrelsen 
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b) Proposition om Antagande av stadgar i alla 
organisationsled 
Proposition om stadgeändring i andra läsning 

 

Bakgrund 
För att 4H ska kunna vara en sammanhållen förening bör alla organisationsled vara 
eniga i våra stadgar. Just nu har våra stadgar inget som reglerar stadgarna för län, 
kretsar och klubbar så de stadgeändringar som beslutas av riksstämman kan 
ignoreras i andra organisationsled. Detta kan leda till ett splittrat 4H och göra att vi får 
svårt att hålla ihop vårt gemensamma varumärke. 

 

Mot denna bakgrund yrkar Riksförbundsstyrelsen: 
Att  
I stadgar för länsförbund/distrikt lägga till paragraf §23 Särskilda stadgar: 

Länsförbundet/distriktet ska anses ha antagit § 1 – 22 i Stadgar för 
Länsförbund/Distrikt av Sveriges 4H samt Tillämpningsföreskrifter i dessa 
stadgar som sina egna stadgar. Om dessa paragrafer ändras anses även 
föreningens egna stadgar ändrade på motsvarande sätt. 
Länsförbundet/distriktet kan anta egna stadgar med innehåll utöver det ovan 
nämnda.  

I stadgar för krets lägga till paragraf §19 Särskilda stadgar: 
Kretsen ska anses ha antagit § 1 – 18 i Stadgar för Länsförbund/Distrikt av 
Sveriges 4H samt Tillämpningsföreskrifter i dessa stadgar som sina egna 
stadgar. Om dessa paragrafer ändras anses även föreningens egna stadgar 
ändrade på motsvarande sätt. Kretsen kan anta egna stadgar med innehåll 
utöver det ovan nämnda.  

I stadgar för klubb lägga till paragraf §20 Särskilda stadgar: 
Klubben ska anses ha antagit § 1 – 19 i Stadgar för Länsförbund/Distrikt av 
Sveriges 4H samt Tillämpningsföreskrifter i dessa stadgar som sina egna 
stadgar. Om dessa paragrafer ändras anses även föreningens egna stadgar 
ändrade på motsvarande sätt. Klubben kan anta egna stadgar med innehåll 
utöver det ovan nämnda. 

 
Riksförbundsstyrelsen  
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 Proposition om Reduktion av medlemsavgift i särskilda fall  

Proposition om stadgeändring i första läsning  
 

Bakgrund 
Riksförbundsstyrelsen har uppmärksammat att det finns barn 
och ungdomar som inte kan bli medlemmar i 4H då de inte har möjlighet att betala 
medlemsavgiften.  Detta är en problematik som även lyfts från organisationen i de 
motioner som ingår i stämmohandlingarna. 4H ska vara en organisation för alla, 
oavsett socioekonomisk bakgrund. I nuläget finns dock inte de ekonomiska 
förutsättningarna på riksförbundet att sänka avgiften för alla medlemmar. Således 
vill riksförbundsstyrelsen, för att motverka denna problematik, införa en 
reduktionsmöjlighet avseende riksförbundets del av medlemsavgiften. Vi ser också 
potential för en sådan reduktionsmöjlighet att tjäna andra syften, t.ex. 
hedersmedlemskap. En enskild medlem eller klubb skulle genom denna möjlighet 
kunna ansöka till riksförbundsstyrelsen om reducerad medlemsavgift. Förutsatt att 
tillräckligt beaktansvärda skäl för en reduktion föreligger kan en sådan ske till en nivå 
som riksförbundsstyrelsen finner rimlig.  
 
 

Mot denna bakgrund yrkar Riksförbundsstyrelsen:  
 
 
Att               I stadgar för Riksförbundet Sveriges 4H §5 lägga till ett nytt stycke vilket 

lyder ”Årsavgift kan, i enskilda fall, reduceras då det   föreligger 
synnerliga skäl för detta. Beslut om sådan reduktion görs, på begäran, 
av riksförbundets styrelse.”  
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 Proposition om Myndighetskrav på demokratisk 
uppbyggnad    
Proposition om stadgeändring i första läsning  

 

Bakgrund  
I stadgar för 4H-klubb §18 stadgeändring står det att Av klubb beslutad 
stadgeändring skall för att bliva gällande godkännas av riksförbundsstyrelsen för 
Riksförbundet Sveriges 4H. Ett krav för statsbidrag från Myndigheten för ungdoms- 
och civilsamhällesfrågor (MUCF) är att organisationen ska vara självständig och 
demokratiskt uppbyggd (8 § punkt 2 i myndighetens förordning). Detta innebär 
enligt MUCF:s tolkning exempelvis att föreningens medlemmar ska ha beslutanderätt 
över verksamheten genom att kunna delta på möten och rösta i frågor om 
stadgeändring och upplösning, en syn som riksförbundsstyrelsen delar. En 
förändring av sista stycket i stadgarna bör därför justeras för att bättre 
möta definitionen av självständig och demokratisk uppbyggnad.  
  
  
§18 Stadgeändring Ändring av dessa stadgar skall för att vara giltig antas med två 
tredjedelar av antalet avgivna röster vid två på varandra med minst tre månaders 
mellanrum följande riksstämmor, varav en ordinarie, eller vid två med minst tre 
månaders mellanrum hållna klubbmöten, varav ett årsmöte.   
  
Förslag till ändring skall skriftligen inges till respektive styrelse minst två månader 
före det tillfälle där det först önskas behandlat. Av klubb beslutad stadgeändring skall 
för att bliva gällande godkännas av riksförbundsstyrelsen för Riksförbundet Sveriges 
4H.  
  
ändras till:  
  
§18 Stadgeändring Ändring av dessa stadgar skall för att vara giltig antas med två 
tredjedelar av antalet avgivna röster vid två på varandra med minst tre månaders 
mellanrum följande riksstämmor, varav en ordinarie, eller vid två med minst tre 
månaders mellanrum hållna klubbmöten, varav ett årsmöte.   
  
Förslag till ändring skall skriftligen inges till respektive styrelse minst två månader 
före det tillfälle där det först önskas behandlat. Stadgeändring beslutad av klubb ska 
meddelas till Riksförbundet Sveriges 4H inom en månad.  
  
Mot denna bakgrund yrkar riksförbundsstyrelsen  
 
Att               Stämman godkänner stadgeändringen i sin helhet i en första läsning.  
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Motioner 
a) Motion angående stadgeändring kring medlemsavgiften 
och ekonomisk plan  
 

Stockholms läns 4H, 25 april 2020  
 

Bakgrund:  
En ”riktig 4H:are” kan se ut på många olika sätt. En del 4H:are är engagerade i 
föreningen året runt, i flera år, och ibland sedan generationer tillbaka i den egna 
familjen.  
En stor andel av dagens 4H:are i Sverige är medlemmar för att kunna delta på en 
läger-, daglägervecka eller öppen verksamhet under skollov på 4H-gården, där de 
genom att vara med i en av klubbens avdelningar tillsammans skapar något som för 
dem blir årets höjdpunkt. För dessa medlemmar är det svårt att förklara eller 
motivera plötsliga höjningar av medlemsavgiften, som i vissa fall motsvarande en 
tredjedel av själva daglägeravgiften eller vida överskrider kostnaden för aktiviteten.  
Detta skapar en situation där medlemmarna av socioekonomiska skäl avstår ifrån att 
delta på 4Hs läger eller lovaktiviteter. De flesta föreningsbidrag/lovbidrag täcker ej 
sponsring av medlemsavgift och deltagarna är dessutom försäkrade på 4H-aktiviteter 
via grundskolan även på skollov. Detta riskerar att på sikt bli en enorm förlust för hela 
organisationen, både ekonomiskt och föreningsdemokratiskt.  
Ur ett organisatoriskt hållbarhetsperspektiv, i linje med Agenda 2030, är det heller 
inte lämpligt att organisationens stadgar är skrivna så att medlemsavgiften hastigt 
kan höjas på riksstämman, ett halvår efter att klubbens medlemsavgift och budget för 
nästkommande verksamhetsår har beslutats på klubbårsmötet. Att kalla till ett extra 
medlemsmöte på hösten för att justera medlemsavgiften efter beslut på riks- och 
länsförbundsstämma är inte en bra lösning, då det försvårar för klubben att ha en 
långsiktig ekonomisk plan.  
 

Mot denna bakgrund yrkar Stockholms läns 4H:  

 
Att               riksstämman 2020 beslutar om en stadgeändring i första läsningen enligt 

följande: §17 Ärendelista riksstämma, punkt 14, ändras från ”Behandling 
av riksförbundets budget, innefattande även särskilt beslut om 
medlemsavgifter samt arvoden och reseersättningar till 
styrelseledamöter och revisorer,” till ”Behandling av riksförbundets 
budget, innefattande även särskilt beslut om arvoden och 
reseersättningar till styrelseledamöter och revisorer, och särskilt beslut 
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om medlemsavgifter för året efter nästkommande år” (med konsekvens i 
övriga stadgar och under implementeringsperiod för stämma/årsmöte för 
riksförbund och länsförbund). 

 
Att  riksstämman uppdrar till riksförbundsstyrelsen att återuppta uppdraget 

från stämman 2016: att formulera en långsiktig, hållbar strategi för 
ekonomisk stabilitet för riksförbundets verksamhet, vars andemening är 
att motverka behov av framtida plötsliga medlemsavgiftshöjningar, och 
främja en låg medlemsavgift i hela organisationen. Denna strategi ska 
presenteras på riksstämman 2021.  

 
 
Beslut om att skicka motionen till riksförbundsstämman 2020 togs vid Stockholm 4Hs 
länsförbundsstämma 25 april 2020 efter inkommen motion från Akalla 4H.   

 

Riksförbundsstyrelsens svar:  
Vi vill först och främst tacka Stockholm för motionen och poängtera att ett främjande 
av en låg medlemsavgift självfallet är en väsentlig målsättning som vi har på 
riksförbundet. Vi vill påminna om att beslutet om höjningen av medlemsavgiften för 
2020 inte skedde på förslag av riksförbundsstyrelsen, vilka föreslog en oförändrad 
medlemsavgift. Således anser vi inte heller att vi övergett det uppdrag som stämman 
gav oss 2016 och avser fortfarande att fullfölja detta.   
Emellertid anser vi att ett bifall av motionens första att-sats skulle försätta 
riksförbundet, och således även hela organisationen, i en väldigt besvärlig sits. Vi har 
full förståelse för de bekymmer som nuvarande system kan ge upphov till på klubb- 
eller länsnivå. Att förskjuta beslutet om medlemsavgift ytterligare ett år skulle dock 
innebära att en absolut övervägande del av riksförbundets intäkter är förutbestämda 
två år i förväg. Resterande intäkter skulle huvudsakligen bestå av projektmedel, vilka 
av naturliga skäl är fullkomligt obeständiga. Således skulle vi i princip inte ha några 
som helst möjligheter att kortsiktigt påverka våra intäkter då det eventuellt 
uppkommer ett behov eller en möjlighet till detta. En sådan begränsning ser vi inte 
som en möjlig åtgärd beaktat hur inkomstfördelningen ser ut på riksförbundet idag.    
Att detta medför svårigheter för klubbar och län är självklart väldigt beklagligt och vi 
hoppas därmed att vi, trots att vi inte kan bifalla motionens första att-sats, kan råda 
bot på den problematik som lyfts i bakgrunden genom vår proposition om reduktion 
av medlemsavgift i särskilda fall.  
 

Riksförbundsstyrelsen yrkar därför:  
 
Att                avslå motionens första att-sats    
Att                bifalla motionens andra att-sats  
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b) Motion angående medlemsavgifter  
Avsändare: Klubbstyrelsen Stora skuggans 4H-klubb 

Bakgrund:  
Bakgrunden till förslaget är att vi anser att den höjda medlemsavgiften strider mot 
4Hs kärnvärden, dvs att vara en ideell ungdomsorganisation med bred verksamhet 
riktad främst till barn och ungdomar. Vi vill påminna om 4Hs vision att alla barn och 
ungdomar ska få möjlighet att utvecklas till engagerade, välmående och 
ansvarstagande människor med respekt för omvärlden. Det förutsätter att alla, 
oavsett socioekonomisk bakgrund, bereds den möjligheten vilket, menar vi, inte är 
förenligt med dagens nivå på medlemsavgiften. Vi vill motverka en situation där 
medlemmar tvingas avstå från att delta vid t ex läger och lovaktiviteter samt att de 
klubbar som anordnar de här aktiviteterna låter deltagarna delta trots att de saknar 
medlemskap. Nivån på medlemsavgiften omöjliggör för de flesta klubbar att själva 
subventionera dessa medlemmars medlemskap. För många 4H-gårdar är ekonomin 
fortsatt ansträngd efter de höjda foderpriserna efter sommaren 2018. Den 
ekonomiska situation som uppstått till följd av Covid-19 har lagt ytterligare sten på 
börda när många aktiviteter har fått ställas in och samtidigt tagit betydligt mer 
resurser i anspråk.   
I en organisation som har som målsättning att medlemmarna ska utvecklas till goda 
samhällsmedborgare med ett demokratiskt ansvar och där alla har möjlighet att vara 
delaktiga i besluten är det särskilt angeläget att organisationens stadgar är skrivna så 
att medlemsavgiften inte plötsligt kan höjas vid riksstämman (ett halvår efter att 
klubbens medlemsavgift och budget för nästkommande verksamhetsår har beslutats 
vid klubbårsmötet). Vi hänvisar i detta till Agenda 2030s mål 16 att ”Främja fredliga 
och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa 
för alla samt bygga upp effektiva och inkluderande institutioner med 
ansvarsutkrävande på alla nivåer”.   
   

Mot denna bakgrund yrkar Stora Skuggans 4H-Klubbs styrelse:   
 
 Att              riksförbundets del av medlemsavgiften 2021 sänks/justeras till en nivå 

motsvarande medlemsavgiften 2019, dvs före höjningen till nuvarande 
nivå.   
 

Att               en stadgeändring i första läsningen till: §17 Ärendelista riksstämma, 
punkt 14, ändras från ”Behandling av riksförbundets budget, innefattande 
även särskilt beslut om medlemsavgifter samt arvoden och 
reseersättningar till styrelseledamöter och revisorer” till ”Behandling av 
riksförbundets budget, innefattande även särskilt beslut om arvoden och 
reseersättningar till styrelseledamöter och revisorer, och särskilt beslut 
om medlemsavgifter för året efter nästkommande år”.    
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Att               riksstämman uppdrar till riksförbundsstyrelsen att återuppta uppdraget 
från stämman 2016, nämligen att formulera en långsiktig, hållbar strategi 
för ekonomisk stabilitet för riksförbundets verksamhet för att motverka 
plötsliga höjningar av medlemsavgiften och sträva efter en låg 
medlemsavgift i hela organisationen.    

 

Riksförbundsstyrelsens svar:  
Vi tackar Stora Skuggans 4H-klubb för motionen. Även om dessa att-satser inte är 
exakt likalydande anser vi att den andra och tredje att-satsen i motionen har samma 
andemening som de två att-satser vilka uppkom i Stockholms länsförbunds motion. 
Vi hänvisar således till vårt svar på Stockholms motion vad avser bakgrund till vårt 
yrkande beträffande den andra och tredje att-satsen. Angående den första att-satsen 
hänvisas till riksförbundsstyrelsens förslag om oförändrad medlemsavgift.  
 

Riksförbundsstyrelsen yrkar därför  
 
Att                avslå motionens första att-sats 
Att                avslå motionens andra att-sats    
Att                bifalla motionens tredje att-sats    
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Styrelsens förslag till arbetsprogram 
a) Förslag till arbetsprogram 2021 
 
Verksamhetsledarträff 
Beskrivning:  
Uppstart av året för 
verksamhetsledarna 
Målgrupp: Regionskonsulenter och 
verksamhetsledare 
Datum: januari  
Plats: Information kommer 
 
Nationella konferensen 
Beskrivning:  
Årlig konferens med workshops kring 
aktuella ämne. 
Målgrupp: Från 16 år. Ideella och 
anställda, utsedda av 
länsförbundsstyrelserna. 
Datum: 29–31 januari  
Plats: Valla Folkhögskola, Linköping  
 
4H-klubbarnas Riksfinal 
Beskrivning:  
Riksfinal för vinnande lag i länens 
uttagningstävlingar. Tävling med 
praktiska och teoretiska grenar inom 
4H.s profilområden. Sveriges 4H.s 
bästa 4H-klubb utses. 
Målgrupp: Medlemmar i åldern 14–21. 
Datum: Information kommer  
Plats: Information kommer  
 
Riksförbundsstämma 
Beskrivning:  
Organisationens årsmöte och högsta 
beslutande organ. 
Målgrupp: Ombud valda av 
länsförbundsstämman. Alla 
medlemmar är välkomna. 
Datum: Information kommer   
Plats: Information kommer  

Nordiskt läger 
Beskrivning:  
Ett stort läger för samtliga nordiska 
länder, arrangeras av Hallands 4H.  
Målgrupp: Medlemmar från 14 år i 
samtliga nordiska länder.  
Datum: 17–24 juli  
Plats: Karl Gustav, Halland 
 
4H:s personalkonferens 
Beskrivning:  
Utbildning och nätverkande för 
anställda inom samtliga 
organisationsled. 
Målgrupp: 4H-s anställda personal 
Datum: november  
Plats: Information kommer 
 
4H-dagen 
Beskrivning:  
En dag för att gemensamt visa 
allmänheten vad 4H är. 
Målgrupp: Allmänheten, besökare, 
medlemmar 
Datum: 18 september  
Plats: Hela Sverige 
 
Internationella 4H-dagen 
Beskrivning:  
En dag för att gemensamt visa 
allmänheten vad 4H är i världen. 
Målgrupp: Allmänheten, besökare, 
medlemmar 
Datum: 1 november  
Plats: Hela världen 
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Behandling av riksförbundets Budget  
a) Reviderad budget 2020 

 
Reviderad budget finns under punkt e) Förslag till reviderad budget 2020 och budget 
2021.  
 
 

b) Beslut om medlemsavgift 2021 
 
Riksförbundsstyrelsen föreslår en oförändrad medlemsavgift. 
Delen av medlemsavgiften som går till Riksförbundet Sveriges 4H ligger idag på 
följande nivåer: 
 
Medlem, upp till 25 år         170 kronor 
Medlem, över 25 år             300 kronor 
 
 
 

Riksförbundsstyrelsen yrkar: 
Att stämman fastställer förslaget med oförändrad medlemsavgift till 

Riksförbundet Sveriges 4H inför 2021. 
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c)Beslut om fördelning av statsbidraget 2022 
Förslag till fördelning av 2022 års stöd till länsförbundsverksamhet 
Sveriges 4H får under december månad 2021 information om vilket stöd som 
utbetalas från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) till vår 
verksamhet. Detta stöd beräknas på vår verksamhet 2020. 
Riksförbundsstyrelsen föreslår att 25 % av stödet fördelas vidare till länsförbunden av 
Sveriges 4H. Detta innebär att det totala stödet till länsförbunden är 575 963 kr om 
stödet från MUCF är 2 303 853 kr. 
Fyra beräkningsnycklar för fördelning till länsförbunden av Sveriges 4H kommer att 
användas: 
Antalet klubbar med godkända handlingar rörande 2020 års verksamhet inkomna till 
riksförbundet senast 2021-06-01. 
Antalet avdelningar med godkända handlingar rörande 2020 års verksamhet 
inkomna till riksförbundet senast 2021-06-01. 
Antalet medlemmar i åldern 6–25 år enligt det centrala medlemsregistret beräknat 
2020-12-31. 
Antalet genomförda grundaktiviteter under 2021. Grundaktiviteterna innefattar: 

• Samtliga ombud är närvarande på riksstämman med tillhörande utskott. 
• En medlemsökning om minst 1 medlem i förhållande till föregående år. 
• Minst 30% av länsförbundsstyrelsen utgörs av ledamöter i medlemsför ålder, 

6–25 år. 
• Att antalet avdelningar i länsförbundet har ökat med minst två avdelningar 

under verksamhetsåret 2020. 
Notera i sammanhanget att en klubb som ej når upp till 60% bidragsberättigade 
medlemmar ej genererar något bidrag. Om en klubb startat avdelningar så är 
avdelningarna bidragsberättigade och inte klubben. 
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d)Beslut om arvoden och ersättningar 
 
Valberedningens förslag till arvoden och ersättningar 2020 
 
Prisbasbelopp 2020: 47 300 kr 
 
Styrelsen: 

Plats Fast Möte 1 Möte 2 Möte 3 Möte 4 Möte 5 Totalt % 
Till 
styrelsens 
förfogande 

80 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 80 % 

Ordförande 35 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 40 % 
VU  15 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 20 % 
VU  15 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 20 % 
Ledamot  10 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 15 % 
Ledamot  10 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 15 % 
Ledamot 10 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 15 % 
Suppleant 5 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 10 % 
Suppleant 5 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 10 % 
Suppleant 5 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 10 % 
Suppleant 5 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 10 % 
Suppleant 5 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 10 % 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Totalt 155 % 11 % 11 % 11 % 11 % 11 % 255 % 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Styrelsen har möjligheten att ta ut förlorad arbetsinkomst upp till 150kr/timme. 
Styrelsen har möjlighet att ta ut reseersättning på 18,5kr/mil, samåkning ska ske i 
största möjliga mål.  
 
Valberedningen: 
Valberedning 1 (sammankallande) 7% 
Valberedning 2 7% 
Valberedning 3 7% 
Valberedning 4 7% 
Valberedning 5 7% 
Totalt: 35 % 
Valberedningen har möjligheten att ta ut förlorad arbetsinkomst upp till 150kr/timme.  
 
Revisorer: 
 999kr per person. 
 
Totalt 290% av ett prisbasbelopp + arvode för revisorer 999kr x 2. Totalt 139 168 kr 
t arvode på 999: - 
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 Förslag till reviderad budget 2020 och budget 2021 

Intäkter 
Rev budg 

2019 Utfall 2019 Budget 2020 
Rev budg 

2020 Budget 2021 
Medlemsavgifter  1 350 000 kr   1 460 509 kr   1 350 000 kr   1 500 000 kr   1 650 000 kr  
Statsbidrag  2 374 988 kr   2 374 988 kr   2 900 000 kr   2 114 000 kr   2 100 000 kr  
Projekt  1 025 000 kr   1 050 104 kr   650 000 kr   1 070 000 kr   900 000 kr  
Insamling  5 000 kr   5 035 kr   5 000 kr   -   kr   -   kr  
Personal  950 000 kr   1 394 931 kr   840 000 kr   875 000 kr   900 000 kr  
Övrigt  450 000 kr   2 878 kr   450 000 kr   400 000 kr   400 000 kr  

      
Summa 6 154 988 kr   6 288 446 kr   6 195 000 kr   5 959 000 kr   5 950 000 kr  

      

Medlemsomkostnader 
Rev budg 

2019 Utfall 2019 Budget 2020 
Rev budg 

2020 Budget 2021 
Statsbidrag -593 747 kr  -593 747 kr  -725 000 kr  -528 500 kr  -525 000 kr  
Projekt -450 000 kr  -222 723 kr  -300 000 kr  -300 000 kr  -275 000 kr  
Reseersättningar -100 000 kr  -26 494 kr  -130 000 kr  -65 000 kr  -150 000 kr  
Övrigt -473 000 kr  -530 362 kr  -473 000 kr  -425 000 kr  -475 000 kr  

      
Summa -1 616 747 kr  -1 373 326 kr  -1 628 000 kr  -1 318 500 kr  -1 425 000 kr  

      

Övriga omkostnader 
Rev budg 

2019 Utfall 2019 Budget 2020 
Rev budg 

2020 Budget 2021 
Fastighet -327 063 kr  -242 525 kr  -200 000 kr  -230 000 kr  -230 000 kr  
Kontorsomkostnader -150 651 kr  -231 036 kr  -225 000 kr  -225 000 kr  -225 000 kr  
Extern bokföring -300 000 kr  -434 701 kr   -   kr  -400 000 kr   -   kr  
Porto & tryck -210 000 kr  -110 489 kr  -175 000 kr  -125 000 kr  -100 000 kr  
IT -290 000 kr  -516 990 kr  -290 000 kr  -350 000 kr  -360 000 kr  
Möten & Resor -214 269 kr  -118 244 kr  -300 000 kr  -150 000 kr  -300 000 kr  
Övriga omkostnader -394 575 kr  -369 510 kr  -390 000 kr  -350 000 kr  -390 000 kr  

      
Summa -1 886 558 kr  -2 023 494 kr  -1 580 000 kr  -1 830 000 kr  -1 605 000 kr  
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Personalkostnader 
Rev budg 

2019 Utfall 2019 Budget 2020 
Rev budg 

2020 Budget 2021 
Löner -1 900 000 kr  -1 749 988 kr  -1 850 000 kr  -1 525 000 kr  -1 850 000 kr  
Arvoden -145 000 kr  -26 319 kr  -145 000 kr  -190 000 kr  -150 000 kr  
Övriga ersättningar -38 000 kr  -22 355 kr  -40 000 kr  -40 000 kr  -40 000 kr  
Sociala avgifter -642 539 kr  -595 476 kr  -626 829 kr  -539 000 kr  -627 000 kr  
Collectum mm -90 000 kr  -152 414 kr  -100 000 kr  -124 000 kr  -150 000 kr  
Övriga omkostnader -60 000 kr  -122 116 kr  -60 000 kr  -80 000 kr  -60 000 kr  

      
Summa -2 875 539 kr  -2 668 668 kr  -2 821 829 kr  -2 498 000 kr  -2 877 000 kr  

      
Avskrivningar  -   kr  -7 979 kr   -   kr  -8 000 kr   -   kr  
Räntenetto  5 000 kr   2 180 kr   5 000 kr   2 000 kr   8 000 kr  

      
RESULTAT -218 856 kr   217 159 kr   170 171 kr   306 500 kr   51 000 kr  
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Valberedningens förslag till stämman 2020 
 

Styrelsen       

    
Katarina Ulfsparre  Gotland  Ordförande  Omval 1 år 

    
Elin Niklasson  Stockholm  Ledamot  Omval 2 år  

Filip Carlsson  Halland  Ledamot  1 år kvar  
Anna Säll  Stockholm  Ledamot  1 år kvar  

Lukas Johansson Gotland  Ledamot  Nyval 2 år  
Erik Johansson  Stockholm  Ledamot  Fyllnadsval 1 år  

    
Emma Hansson  Älvsborg  1/Suppleant  Omval 1 år  
Olof Segevall  Stockholm  2/Suppleant  Omval 1 år  
Linda Lybing  Jönköping  3/Suppleant  Nyval 1 år  

Erik Simonsson  Jämtland  4/Suppleant  Nyval 1 år  
Fanny Wallin Gotland  5/Suppleant  Nyval 1 år  

    
Revisorer     

    
Björn Johansson  Revisor  Omval 1 år  
Henric Nilsson Supp Revisor   Omval 1 år  

    
Christer Gustavsson  Revisor   Omval 1 år  
Tina Fritzon  Supp Revisor   Omval 1 år  

    
Auktoriserade revisorer    
Gunnar Johansen  Aukt Revisor   Omval 1 år  
Johan Rudengren  Supp Aukt Revisor   Omval 1 år  

    
    
Valberedningskommité     
Hans Jernse  Jämtland   Omval 1 år  
Filip Ericsson Uppsala   Nyval 1 år  
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RIKSFÖRBUNDET SVERIGES 4H 
STÄMMOHANDLINGAR 2020 

4H:s vision är att alla barn och ungdomar ska 
utvecklas till engagerade, välmående och 

ansvarstagande människor med respekt för omvärlden. 


