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FÖRORD
DET HAR VARIT ETT HÄNDELSERIKT 4H-ÅR. Tillsammans har våra medlemmar och 
anställda erbjudit tusentals barn och unga lägerplatser på lantgårdar, lärt sig laga hälso-
sam mat på 4H:s matskola och skaffat nya erfarenheter och vänner på 4H-aktiviter runt 
om i Sverige och utomlands. Mängder med människor i alla åldrar har kommit varandra, 
naturen, kulturen och djuren närmare på läger, tipspromenader och andra aktiviteter i 
våra klubbar och på 4H-gården. 4H står för något unikt, vi ordnar fysiska mötesplatser för 
människor i alla åldrar, men särskilt för barn och unga. Vi får barn och unga att utvecklas 
och ta ansvar. 

Det är med stolthet vi i styrelsen har kunnat följa värdet i vad 4H kan åstadkomma. 
Under ett år besöker över 1,5 miljoner våra 4H-gårdar och runt om i Sverige arrangeras 
100 000-tals aktiviteter där tusentals barn och unga är med i gemenskapen. Med ideella 
krafter och hängiven personal läggs det ner oändligt med arbete för att 4H ska vara en 
plattform där barn och unga kan skapa sin egna meningsfulla fritid.  

Tillsammans har vi ett gemensamt ansvar för världen vi lever i och att samhället utvecklas 
på ett hållbart sätt. För att kunna förändra och utveckla krävs engagemang och kunskap. 
4H är en organisation av unga för unga. Genom att vara en ungdomsorganisation där 
unga själva får påverka sin fritid utan krav på prestation är 4H en viktig samhällsaktör. Det 
uttrycker sig bland annat i ett beslut på riksförbundsstämman 2018 där det beslutades att 
aktivt arbeta med de globala utvecklingsmålen för en hållbar utveckling i av FN utfärdade 
Agenda 2030. Bland annat har information och kunskap om Agenda 2030 varit ett av de 
ämnen som togs upp på den årliga personalkonferensen. 

Men vi vill bli bättre! Fler barn och unga ska ges möjlighet att ta del av kvalitativ 
4H-verksamhet som leds av unga för unga. Arbetet med att kvalitetssäkra vår fantastiska 
4H-gårdsverksamhet har inletts och på 4Hs Nationella Konferens utbildades och hyllades 
både ideella och anställda på klövergalan.  

Stort tack till alla 4H:are, 4H-ledare, personal, ideellt engagerade och alla som på olika 
sätt bidrar till att ge barn och unga en värdefull fritid av unga, för unga. 

Katarina Ulfsparre
Ordförande Riksförbundsstyrelsen

JUL-DEC 2019

Elin Niklasson
Ordförande Riksförbundsstyrelsen
JAN-JUL 2019
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4H-ÅRET 
2019

4Hs NATIONELLA KONFERENS
DEN 25-27 JANUARI ARRANGERAS 4HS NATIONELLA KONFERENS PÅ MARIE-
BORGS FOLKHÖGSKOLA I NORRKÖPING. På konferensen deltog ca 80 personer, 
både ideella och anställda inom organisationen Konferensen började på fredagskvällen 
med en inspirationsföreläsning av Volontärbyrån. De pratade om hur man kan få ideella 
att känna sig motiverade genom modellen ”Motivationens fyra M”.  

Under	lördagen	hölls	kurspass	där	alla	deltagare	fick	välja	två	olika	inriktningar	à	3	tim-
mar. De olika inriktningarna var Agenda 2030, Medlemssystemet Membersky, Skattjakt 
Natur, Lägerinspiration med Norges 4H och HLR - Livsviktig kunskap. På kursen Agenda 
2030	fick	deltagarna	lära	sig	hur	man	kan	arbeta	med	agendan	i	verksamheten.	
Administratörer	i	det	nya	medlemssystemet	Membersky	fick	en	genomgång	i	hur	syste-
met fungerar. På kursen Skattjakt Natur, vilket är ett projekt som Sveriges 4H bedriver, 
fick	man	lära	sig	mer	om	projektet	och	prova	på	lite	olika	övningar.	En	favorit	av	
inriktningspassen var lägerinspiration med Norges 4H där de pratade om hur de jobbar 
med	läger	i	Norge	vilket	var	mycket	inspirerande.	På	HLR-utbildningen	fick	deltagarna	
lära sig hur man gör hjärt- och lungräddning, kunskaper som kan vara livsviktiga.  

Konferensen avslutades på söndagen med organisationstorg där deltagarna kunde gå 
runt och lyssna på kortare föredrag som handlade om bl.a. avdelningar, valberedningen, 
Rix19 och IT-gruppen.   

FOTO: ALMA BENGTSSON
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KLÖVERGALAN

4H-KLUBBARNAS RIKSFINAL

ÅRETS LEDARE

ÅRETS KOMPIS

ÅRETS PROJEKTÅRETS STYRELSEMEDLEM

ÅRETS ANSTÄLLDAÅRETS VERKSAMHET

ÅRETS ELDSJÄL

Jenny Jönsson

Edvin Nilsson Hallands Läns 4H Elisabet Johansson

Hedda Sandelius

SeniorledareKristian Stenemo

UNDER NATIONELLA KONFERENSEN ARRANGERAS ÄVEN DEN ÅRLIGA KLÖVER-
GALAN. Där prisas ideella samt personal som har gjort ett bra jobb under det tidigare 
verksamhetsåret. Under Klövergalan avnjuts en trerättersmiddag med traditionsenliga 
sånger och aktiviteter. Nedan är pristagarna under Klövergalan 2019:  

ÅR 2019 ARRANGERADES 4H-KLUBBARNAS RIKSFINAL AV KRONOBERGS 
LÄNSFÖRBUND PÅ INGELSTADGYMNASIET UTANFÖR VÄXJÖ. 
Ingelstadgymnasiet är sedan många år en mycket bra samarbetspartner under 4H-
arrangemang. Under helgen deltog åtta lag från Uppsala, Halland, Kronoberg, Jönköping 
och Kalmar. Lagen tävlade i ämnena Hem & Hushåll, 4H- & Föreningskunskap, Jord- & 
Skogsbruk och Idrott & Kultur samt lämnade in en hemuppgift med tema Samarbete och 
Laganda. Funktionärer från olika län ställde upp för att göra tävlingen möjlig. Helgen blev 
mycket lyckad och både funktionärer, deltagare och arrangörer vad nöjda.

VÄXJÖ 4H-KLUBBS LAG SVARAR PÅ FRÅGOR OM 4H- OCH FÖRENINGSKUNSKAP. FOTO: SOFIA LINDWALL EK
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4HS RIKSLÄGER ÄR ETT ARRANGEMANG SOM ÅRLIGEN ARRANGERAS AV ETT AV 
SVERIGES 4HS LÄNSFÖRBUND OCH HÅLLS DÄRFÖR PÅ OLIKA PLATSER I LANDET 
VARJE ÅR. Lägret är oftast en vecka långt i mitten av sommaren där medlemmar från 14 
år och uppåt träffas, bor i tält och deltar i aktiviteter och tävlingar. Det är en lång tradition 
som pågått sedan 1958 då första lägret hölls i närheten av Helsingborg som då tillhörde 
Malmöhus Län.

2019 var Gotlands länsförbund värd för lägret som tog plats i socknen Sanda vilken ligger 
3 mil söder om Visby. Lägret sträckte sig från 19-26 juli och var besökt av 180 deltagare 
under hela veckan och över 200 under den inledande helgen. Lägret kickstartades med 
ett invigningståg där alla deltagare gick i en parad genom ett soligt Visby, sjöng 
hejaramsor och spred 4H-glädje.

Traditionen bjuder att länsförbunden som deltar åker till lägret för att tävla i lägertoppen 
där priset är en 4H-fana, ett mycket prestigefyllt pris att vinna som länsförbund. 
Läger-toppen under Rix19 bestod av grenarna Portalbygge, Demonstration, Udda 
Idrottsgren ”Kubba” (snurrig version av Kubb), Visby Rally, Talang, Volleyboll, 4H-Anda 
och	Lägerord-ning.	Utöver	tävlingarna	blev	det	en	del	utflykter	på	ön	och	alla	läger-
deltagare	fick	även	besöka	ett	tornerspel	inne	i	Visby,	vilket	var	väldigt	uppskattat!	
Vinnarna av lägertoppen blev detta år Värmlands länstrupp som presterade högt i de 
olika grenarna. 

När deltagarna inte hade någon planerad aktivitet var det mycket häng och umgänge i 
Cafétältet, vid lägerelden, pingisbordet samt tältområdet. Som alltid på rikslägren fylldes 
kvällarna av hyllningsstund och dans. Något alla kommer minnas från Rix19 är 
torner-spelet i Visby och den mysiga lägerplatsen i Sanda, men också den stora invasion-
en av tvestjärtar som tyckte om att husera i de fuktiga tälten. Trots mängden tvestjärtar 
härdade 4Harna ut och gjorde det bästa av situationen. 

Det blev ett väldigt lyckat läger på Gotland och deltagarna åkte alla hem med nya vänner 
och minnen för livet.

RIX19 - SVERIGES 4Hs RIKSLÄGER

FOTO: ALMA BENGTSSON
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RIKSFÖRBUNDSSTÄMMAN ARRANGERADES I SANDA, GOTLAND I SAMBAND 
MED 2019 ÅRS RIKSLÄGER. Ombud från hela landet gick tillsammans igenom året som 
gått och blickade framåt mot kommande år. Riksförbundsstämman är Sveriges 4H:s 
högst beslutande organ där medlemmar, med demokratin i fokus, beslutar om organi-
sationens framtid. De valda ombuden från varje län som sitter på stämman har rösträtt, 
utöver det får åhörare delta med yttranderätt.  

Under	riksstämman	2019	genomfördes	olika	utskott,	i	vilka	deltagarna	på	stämman	fick	
fördjupa sig i de olika frågorna som riksstämman beslutade kring. Syftet med utskotten är 
att	inbjuda	alla	att	delta,	få	inflytande	över	diskussioner	och	bli	mer	införstådda	i	de	beslut	
som fattas under stämman. 

Riksförbundsstämman är ett exempel på hur 4H:s medlemmar får lära sig mer om fören-
ingslivets demokratiska processer. Varje bord tillhandahålls gröna lappar att skriva yrk-
anden på, röda lappar att skriva reservationer på samt en ringklocka att plinga i när man 
önskar några minuter för informell diskussion. 

Stämman 2019 var även speciell då valberedningen lade fram ett helt vakant förslag på 
riksförbundsstyrelse och valberedning efter en lång process med att försöka hitta lämpli-
ga	personer	till	dessa	poster.	Stämman	fick	därmed	ett	tufft	uppdrag	att	lösa	detta	under	
ett dygn. Samarbete, långa diskussioner och många samtal senare lades det fram ett 
förslag på ny riksförbundsstyrelse och valberedning. Detta var en helt unik händelse och 
trots att det blev ett jobbigt dygn var det underbart att se hur hårt alla jobbade med att 
lösa problemet.

RIKSFÖRBUNDSSTÄMMA

FOTO: ALMA BENGTSSON
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LÄNSLÄGER I HALLAND
”VARBERGS 4H-KRETS HAR VARJE SOMMAR SEDAN 1952 ARRANGERAT LÄNS-
LÄGER FÖR 4H-ARE MELLAN 10-15 ÅR. Ett läger där alla klubbar i länet är välkomna 
att	delta	och	tävla	om	att	vinna	den	så	kallade	lägertoppen.	Lägertoppen	består	av	flera	
olika tävlingar likt Sveriges 4Hs Riksläger. Under 2019 arrangerades lägret i Skällinge, ca 
2 mil utanför Varberg. 

Under lägret tävlade deltagarna i nio olika grenar: tema, nattsmyg, volleyboll, läger-
anda, femkamp, demonstrationsteknik, skidskytte, udda idrottsgren och nattduellen. Varje 
år utvecklas lägret på ett eller annat sätt för att göra det bästa bättre ändå och i år var 
”nattduellen” en ny gren. Den nya tävlingen var uppdelad i tre delmoment. En teoretisk 
del där deltagarna skulle lösa en rebus, en praktisk del där de med hjälp av vatten-
sprutor skulle tömma en vattenbunke samt en teknisk del där deltagarna skulle skapa en 
eld. Alla klubbarna tävlade mot varandra samtidigt och den klubb som snabbast löste alla 
tre delmoment vann grenen. 

Mellan tävlingarna samlades alla för att bada i den närliggande sjön, mysa runt 
lägerelden och busa med varandra. Varbergs 4Hs länsläger är ett läger som uppskattas 
av många halländska medlemmar. 2019 deltog ca 50 personer under lägret inkl. ledare.  
Himle 4H-klubb vann årets lägertopp, vilket var första gången sedan 1983!”

BÄSTA HÄLSNINGAR
Länslägerkommittén i Halland

FOTO: HAMPUS BRINK
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ERSBODA 4H-GÅRD
DEN 14 JUNI, UNDER KLARBLÅ HIMMEL OCH STRÅLANDE SOL, VAR DET OFFI-
CIELL INVIGNING AV HELT NYBYGGDA ERSBODA 4H-GÅRD I SALEM, RÖNNINGE. 
Elever	från	kulturskolan	spelade	musik,	flera	tal	hölls,	bland	annat	invigningstalade	Ankie	
Bosander från Salems kommun och Olof Segevall, vice ordförande i Stockholms läns 4H.  

Ankie Bosander är också den som har drivit frågan i Salems kommun om att starta en 
4H-gård, den första motionen om 4H-verksamhet la hon fram för över 25 år sedan. Detta 
var en dröm att få genomföra och Ankie berättade att det kändes väldigt roligt att det blev 
verklighet.  
   Etableringen  av Ersboda 4H-gård kostade kring 7 miljoner kronor, varav 4 miljoner 
finansieras	via	stöd	från	Leader	Sörmlandskusten	och	Länsstyrelsen.	4H	är	mycket	tack-
samma över att Salems kommun, Leader Sörmalandskusten och Länsstyrelsen vill satsa 
på en 4H-Gård i Salem.  

Istället	för	att	klippa	band	som	är	brukligt	på	invigningar	fick	två	hästar	bita	av	ett	gräs-
band. Alla gäster bjöds på snittar, äppelmust och 4H-cupcakes!  

Dagen	efter	den	officiella	invigningen	slog	Ersboda	4H	upp	portarna	för	allmänheten	med	
att	ha	öppet	hus	och	bjöd	in	till	ponnyridning,	fika	och	korv	till	försäljning,	klapphage,	upp-
visningar,	fiskdamm,	möjlighet	att	kika	in	i	det	nybyggda	stallet,	m.m.	

FOTO: MARIA JANSSON
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LANTGÅRDSLÄGER
VAD ÄR ETT SOMMARLOV UTAN ATT HÄNGA PÅ LANTGÅRDSLÄGER? ENLIGT DEL-
TAGARNA PÅ SKÄLBY 4H-KLUBB I KALMAR ÄR DET INGEN SOMMAR UTAN LÄGER! 
Under fem dagar får deltagarna vara med på massa olika sysslor och aktiviteter som rör 
djuren på gården under sommaren. Under vecka 26 hade Skälby 4H-Klubb ett tiotal del-
tagare som varje morgon studsade till 4H gården, laddade över vad dagen skulle erbjuda.
 
Veckan var upplagd så att varje dag är det olika djur på gården, med sysslor som hör de 
till. Sedan hittade man på lite aktiviteter som är kopplade till just de djuren. På lantgårds-
lägret så var det även en hel del lek och deltagarna samt ledarna hittade på massor med 
tokigheter. 
   Favoritdjuren denna vecka va fåren och hönsen. Kanske inte de djur man tror deltagar-
na ska gilla extra mycket. Hos hönsen va det spa på schemat, bada, föna och olja fötter-
na detta för att se till att inga loppor vill bo på hönsen. Smidigt nog hade vi kycklingar till 
alla	deltagare	så	alla	fick	ta	hand	om	en	egen	kyckling	var.	
   Fåret är roligast att mata med sly, detta va något som vi gjorde nästan alla dagar. Led-
arna	fick	skavsår	i	öronen	om	detta	inte	hände,	men	fåren	är	också	supergosiga.	De	
ligger gärna i knät och blir kliade under hakan.  

Helt enkelt ett helt fantastiskt lantgårdsläger på Skälby 4H-Klubb!  

FOTO: ALMA BENGTSSON
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IFYE - ELLA LI I TAIWAN
ELLA LI JENNERSJÖ HETER JAG OCH HAR LÄNGE VARIT AKTIV INOM KALLHÄLLS 
4H-GÅRD, I NORRA STOCKHOLMS LÄN. År 2019 var jag Sveriges IFYE-representant 
till	Taiwan,	ett	fantastiskt	äventyr	som	gett	mig	många	fina	minnen	och	viktiga	lärdomar.	

IFYE står för International 4H Youth Exchange och är, som man kan höra på namnet, en 
organisation som sysslar med internationella utbyten för ungdomar med bakgrund i 4H. 
Organisationen har funnits sedan 1948 och är verksam i alla världsdelar utom 
Sydamerika (och Antarktis, såklart). Från Sverige väljs varje år ett par ungdomar ut att 
under	sommaren	få	ge	sig	iväg	på	ett	utbyte	som	varar	allt	mellan	ett	par	veckor	till	flera	
månader. 

Min resa till Taiwan skedde med tåg, och en del båt. I hälsans tecken, och i enlighet med 
SDG-målen,	bestämde	jag	mig	nämligen	för	att	inte	flyga	dit	utan	istället	ta	mig	dit	på	
annat	vis.	Med	start	på	finlandsfärjan	till	Helsingfors	tog	jag	mig	sedan	genom	hela	
Ryssland, Mongoliet och Kina med tåg. På vägen gjorde jag många stopp så allt som 
allt tog det en dryg månad att ta mig till Kinesiska kusten, där jag spenderade ett par 
dagar med sol och bad för att sedan avsluta resan precis som jag börjat den, med båt till 
Taiwan. Att resa på detta vis till andra sidan av jordklotet är såklart bra mycket omständi-
gare	än	att	ta	flyget	dit,	men	också	fantastiskt	givande.	Jag	fick	se	tre	helt	nya	länder,	och	
att	resa	ensam	fick	mig	också	att	lära	känna	en	massa	folk	som	jag	aldrig	annars	skulle	
ha träffat.    
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Väl på plats i Taiwan kastades jag ganska snabbt in i den taiwanesiska vardagen. I och 
med	att	man	som	IFYE	bor	i	värdfamilj	fick	jag	chansen	att	testa	på	väldigt	mycket	av	den	
taiwanesiska kulturen, med allt från fermenterad tofu, nattmarknader, livet som risbonde 
och	mycket	mer.	Jag	fick	till	och	med	chansen	att	lära	mig	lite	Mandarin!	Taiwaneser	är	
ett otroligt givmilt och lyhört folk, som älskar att visa upp och dela med sig av sin kultur, 
och dessutom älskar att lära sig mer om andra kulturer än sin egen. Jag har fortsatt 
kontakt med många där borta, som alla gärna skulle vilja komma hit som IFYEs eller 
turister någon dag. 

Jag	fick	också	se	Taiwanesiska	4Hs	verksamhet	på	nära	håll.	Eftersom	Taiwan	är	ett	
väldigt tätbefolkat land är det svårt för organisationen att ha djur, så man jobbar istället 
mycket med ”skapande” och att utveckla medlemmarnas kreativa eller fysiska förmåga. 
Jag	fick,	genom	mina	värdar	som	alla	tillhörde	4H,	se	på	eller	delta	i	danskurser,	musik-
kurser, bergsklättringsgrupper och te-ceremoniworkshops. 

Att	åka	som	IFYE	gav	mig	många	fantastiska	erfarenheter	och	fick	en	liten	ö	jag	knappt	
kunde peka ut på kartan hösten 2018 till att bli en av mina absoluta favoritplatser i värl-
den. IFYE-utbytet pågår fortfarande och till alla 4H:are mellan 18 och 30 säger jag: sök! 
Man	måste	inte	ta	sig	till	Taiwan	med	tåg,	det	går	att	flyga	till	sitt	IFYE-utbyte	också.	
Allas utbyte blir unikt, men helt säkert är att du får med dig fantastiska 4H-minnen!   

FOTO: ELLA-LI JENNERSJÖ
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EUROPEISKT RALLY
DEN 18-25 AUGUSTI 2019 HÖLLS RYES (RURAL YOUTH EUROPE) ÅRLIGA RALLY, 
DETTA ÅR I CIRENCHESTER, ENGLAND. Sveriges 4H representerades av Axel Niklas-
son (Stockholm), Emma Hansson (Älvsborg), Doglas Jonsson (Kalmar) och Filip Axbrink 
Jönsson (Kronoberg). Temat var psykisk ohälsa med extra fokus på människor som arbe-
tar och bor på landsbygden. Under en vecka behandlades och diskuterades temat genom 
bl.a. workshops, föreläsningar och studiebesök. Extra lärorikt och intressant var det att 
utbyta erfarenheter och kunskap med övriga deltagare från de 15 olika länder som var på 
plats under veckan. 

En av höjdpunkterna på det europeiska rallyt är den internationella buffén, och i år var 
inget undantag. Under en kväll så dukar varje land upp ett bord med mat och dryck 
medtaget ifrån hemlandet för alla att gå runt och smaka på. Sverige bjöd bland annat på 
kanelbullar,	djungelvrål,	flädersaft	och	sill.	Övriga	kvällar	bjöd	på	massa	roliga	upptåg;	
traditionell dans och lip-sync battle för att nämna några. 

Vi	tackar	Rural	Youth	Europe	och	National	Federation	of	Young	Farmers’	Clubs	för	en	
oförglömlig vecka. Med oss tar vi en fördjupad kunskap och förståelse för psykisk ohälsa, 
en hel hög med härliga minnen och, kanske framförallt, vänner för livet. 

FOTO: EMMA HANSSON OCH RYE
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SYDKOREA
I SLUTET AV SEPTEMBER 2019 HÖLLS GLOBAL 4-H YOUTH LEADERSHIP CAMP I 
SYDKOREA. DET VAR ÄVEN I SYDKOREA SOM VÄRLDSNÄTVERKET GLOBAL 4-H 
NETWORK GRUNDADES 2014. Erik Johansson, som både sitter som ordförande i 
styrelsen för Global 4-H Network och som 1:e vice ordförande i Sveriges 4H, var på plats 
under konferensen som hölls på ön Jeju, i Sydkorea. Temat var ”Global Youth, Challenge 
the Future! Step Forward and Move together!” Under konferensen deltog 4H-are från hela 
världen. 

Global 4-H är en plattform för samarbete mellan olika 4H-organisationer i världen, organi-
sationen har en bred agenda men huvudmålet är att stärka varje 4H-land och hjälpa dem 
få förutsättningar att nå sina respektive mål för sitt lands 4H-verksamhet.  

Sedan starten har Global 4-H har inlett ett samarbete med FAO – Food and Agriculture 
Organization of the UN, alltså FN:s mat- och jordbruksorganisation. Organisationen har 
även arrangerat Global Summits och Global Leadership Camps på olika ställen i 
världen. Global 4-H har även skapat 4-H Learns Platform, vilket är en bank som inne-
håller idéer och dokument som man kan översätta från engelska och sedan använda rakt 
av	i	4H-verksamheten.	Där	finns	förslag	och	idéer	på	praktisk	verksamhet	och	material	–	
allt ifrån handledarböcker i grisuppfödning och hur du utvecklar ditt 4H-företag till hur du 
bygger	din	egen	raket	av	en	pet-flaska.	

FOTO: KOREA 4-H ASSOCIATION
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4H-DAGEN
4H-DAGEN INFALLER ALLTID DEN TREDJE LÖRDAGEN I SEPTEMBER OCH UNDER 
2019 INFÖLL 4H-DAGEN DEN 21 SEPTEMBER. Dagen friades runt om i Sverige och 
många	klubbar,	gårdar	och	länsförbund	tog	tillfället	i	akt	och	firade	dagen	med	något	form	
av	evenemang	där	de	bjöd	in	besökare	som	fick	en	inblick	i	vår	verksamhet.		

På	flera	av	våra	gårdar,	bland	annat	Almviks	4H-gård	i	Malmö,	Stora	Skuggans	4H-gård	i	
Stockholm och Stättareds 4H-gård i Kungsbacka arrangerades det olika typer av 
marknader, tävlingar och uppvisningar av gårdarnas djur. En uppskattad aktivitet som 
arrangerades	på	flera	av	våra	gårdar	var	ponnyridning	där	barn	och	unga	fick	prova	på	att	
rida på några av gårdarnas hästar.  

Våra 4H-gårdar brukar under 4H-dagen bli omåttligt populära besöksmål och det är inte 
ovanligt att vissa gårdar besöks av tusentals besökare under dagen. Då vädret den här 
dagen var på topp runt om i Sverige besöktes våra gårdar och andra lokala tillställningar 
av många besökare även i år. 

FOTO: ISABELLE HALL WILKENS
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PERSONALDAGARNA
DEN 5-6 NOVEMBER 2019 HÖLLS DE ÅRLIGA PERSONALDAGARNA FÖR 
ANSTÄLLDA INOM SVERIGES 4H. Dagarna hade ett fullspäckat program som innehöll 
en föreläsning om agenda 2030 samt workshops inom ämnena:
- Statsbidrag och Avdelningar
- Offentlig förevisning
- Medlemssystemet MemberSky
-	4H-gårdscertifiering	
- Kommunikation i föreningen
- 4H i skolan
- Unionen
- Internationella kontakter och samarbeten
- Projektansökningar på riksnivå

Utöver dessa workshops genomfördes även en samarbetsövning som gick ut på att kom-
ma på kombinationen till ett kassaskåp genom schiffer och kluriga pussel. Dagarna var 
mycket lyckade och alla nätverkade, hade trevligt och åt gott.

NSU - FRAMTIDSSEMINARIET
”UNDER DAGARNA DEN  21-24 NOVEMBER 2019 HÖLL NSU (NORDISK SAMAR-
BETSORGANISATION FÖR UNGDOMSARBETE) “THE FUTURE OF NORDIC AND 
YOUTH WORK SEMINAR” I RIGA, LETTLAND. Temat för dagarna var “Utveckling av 
ungdomssektorn” i Norden och Baltikum och målgruppen var aktiva frivilliga, anställda 
och styrelsemedlemmar i organisationerna från 20 år och äldre. Vi var 35 deltagare från 
Lettland, Estland, Island, Grönland, Färöarna, Danmark, Norge och Sverige både på 
nationell och lokal nivå. 4H:are från Norge, Finland, Danmark, Estland och Lettland deltog 
och vi tillsammans utgjorde en fjärdedel av seminariets alla deltagare. 

Seminariet handlade om utveckling av ungdomsorganisationer i de nordiska och baltiska 
länderna. Det var otroligt berikande och spännande att se hur de 25 organisationerna 
som var representerade delade god praxis med varandra.  

Centrala ämnen var ungdomars roll i organisationerna, styrelsearbete, support till ideella, 
rekrytering	av	medlemmar,	val	av	anställda,	projekthantering,	NGO	finansiering,	ekonomi,	
digitala verktyg, organisationsstrategi och samarbete mellan olika sektorer.  

Konceptet under seminariet var sk. tandeminlärning där vi lärde av varandra. Det var högt 
i tak, alla var med och bidrog och det var några otroligt interaktiva och produktiva dagar. 
Dessutom utan samlade vi in existerande källor och skrev egna riktlinjer, och detta mate-
rial är grund för den digitala Dynamo-kursen som ska skapas under våren 2020.  
Givetvis gav även seminariet nya samarbetsmöjligheter mellan deltagarna och deras 
organisationer och utökade den nordisk-baltiska gemenskapen.”  

KAISA KARLSSON
Verksamhetschef Stockholms läns 4H 
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VÅR VISION
4H:S VISION ÄR ATT ALLA BARN OCH UNGDOMAR SKA UTVECKLAS TILL ENGA-
GERADE, VÄLMÅENDE OCH ANSVARSTAGANDE MÄNNISKOR MED RESPEKT FÖR 
OMVÄRLDEN. Vi har alla ett gemensamt ansvar för världen vi lever i och att samhället 
utvecklas på ett hållbart sätt. För att kunna förändra och utveckla krävs engagemang och 
kunskap. Genom att få kunskap till sig genom huvudets H får barn och unga mod till att 
våga ifrågasätta och ta ställning. 4H:s trygga föreningsdemokrati ger goda förutsättningar 
för att utvecklas och engagera sig djupare. Föreningsdemokratin ger också förutsättning-
ar för att praktiskt gå från idé till handling (Hand – färdighet) och därigenom låta unga 
påverka sin egen och sina kompisars fritid. Verksamheten är gjord av och för barn och 
ungdomar.

Vi tycker att det är oerhört viktigt att unga tidigt får möjlighet att ingå i en styrelse. Däri-
genom kommer ansvarstagande naturligt och skapar en plattform där personer kan göra 
medvetna val, fatta beslut med en känsla av trygghet och stå för sina handlingar. Att vara 
ansvarstagande i 4H innebär också att det är en självklarhet att varje individ oavsett kön, 
social eller kulturell bakgrund respekteras. Detta är ett gemensamt ansvar som vi tar i en-
lighet med hjärtats H (Hjärta – respekt, medkänsla, empati). Att vara välmående innebär 
i 4H att en person värnar om sin och andras hälsa i alla aspekter enligt hälsans H (Hälsa 
– sunt levnadssätt).

Mottot i 4H “Lära genom att göra” är otroligt viktigt för organisationen. Det är ett starkt 
verktyg som genom alla tider gjort att många barn- och ungdomar vågat prova nya saker. 
Med stöd från teori vittnar många barn och  ungdomar om att de för första gången känt 
att de haft lätt för att ta till sig nya kunskaper. Detta är något 4H är oerhört stolta över. 
4H:s pedagogik utmanar det traditionella systemet där teori understöds av praktik. Vi gör 
tvärtom och det har gjort underverk för många barn och ungas självförtroende, självkäns-
la och utveckling.

Allt lärande sker med Huvud, Hjärta, Hand och Hälsa i fokus. Huvudets kunskap repre-
senterar vad vi måste kunna för att ta ansvar i livet, Hjärtats känsla lär oss att visa kärlek, 
empati och respekt, Handens praktiska kunnande befäster kunskapen och Hälsan främ-
jas när vi använder kropp och sinne och utvecklas utan stress.

I 4H uppmuntrar vi till att ungdomar ska leda aktiviteter för yngre medlemmar. Vi vill ge 
dem det ansvaret, de utvecklas och växer med uppgiften.

Visionen ska uppnås genom att de fyra H:na genomsyrar alla organisationens aktiviteter 
och att vi arbetar enligt mottot “Lära genom att göra”.
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HISTORIA
DEN FÖRSTA 4H-KLUBBEN STARTADES ÅR 1902 I SPRINGFIELD, OHIO OCH 
SPREDS GANSKA SNART VIDARE UT I RESTEN AV USA. De första åren bestod 
4H-verksamheten	främst	av	tävlingar	och	naturstudier.	Från	början	fick	bara	pojkar	vara	
med	i	klubbarna	men	det	dröjde	inte	länge	innan	flickorna	också	fick	vara	med.	År	1911	
vet man att både namnet 4H och loggan, fyrklövern med ett H på varje blad, användes. 

Idéerna bakom 4H kom ganska tidigt till Skandinavien. Framför allt i Danmark och i Sve-
rige var man intresserad. I Sverige bildades Jordbrukare-Ungdomens Förbund (JUF) år 
1918. JUF var ett förbund för i huvudsak äldre ungdom, men man ville ha verksamhet 
även	för	ungdomar	i	11-12-årsåldern.	År	1924	beslöt	man	att	ta	upp	4H-programmet	och	
året därpå startade 4H-företagsverksamhet i Skaraborgs län. Snart var arbetet igång över 
hela landet.

4H	finns	idag	i	ett	80-tal	länder.	I	de	gamla	brittiska	imperieländerna	går	det	under	
benämningen	Young	Farmers.	För	de	europeiska	länderna	finns	samarbets-
organisationen	”European	Committee	for	Young	Farmer’s	and	4H	Clubs”.	Världs-
nätverket	Global	4H	Network	finns	också	och	har	som	mål	att	stärka	samhälle	och	värld	
genom positiv ungdomsutveckling.

För	det	nordiska	samarbetet	finns	samarbetsorganisationen	NSU	(Nordisk	Sam-
organisation för Ungdomsarbete). I dess regi arrangeras t.ex. nordiska läger, ungdoms-
stämma, lantungdomskonferenser m.m.

Utbyggnaden av 4H pågår ännu. Genom insatser från Sveriges 4H har en 
4H-organisation etablerats i Tunisien.

RIKSLÄGER I ÖSTHAMMAR 1967. PÅ BILD: BRITT AXELSSON OCH 
EIVOR JOHANSSON. FOTO: OKÄND.
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ORGANISATION
Riksförbundet	Sveriges	4H	är	uppbyggt	i	flera	led.	Varje	led	har	enskilda	uppgifter,	samti-
digt som alla verkar för att vara en samlad organisation. Det är viktigt att komma ihåg den 
demokratiska processen och att varje enskildmedlem har möjlighet att göra sin röst hörd.

RIKSFÖRBUND
Riksförbundet leds av Riksförbundsstyrelsen. Varje år hålls en Riksförbundsstämma där 
medlemmarna får vara med i den demokratiska processen och bestämma om verksam-
het och hur organisationen ska utvecklas och drivas. Styrelsen styr sedan organisationen 
så som Riksförbundsstämman beslutat. Styrelsen ordnar aktiviteter föfwr medlemmarna 
och arbetar med utveckling av verksamheten samtidigt som de ansvarar för ekonomin 
och ser till att den läns- och klubbstyrda verksamheten fungerar genom att stötta och 
hjälpa	till	där	det	behövs.	Till	hjälp	finns	det	anställda	på	Riksförbundets	kansli	i	Katrine-
holm. De anställda jobbar bland annat med löneservice, administration, representation, 
problemlösning och utveckling av verksamhet.

Sveriges 4H har cirka 100 helårsanställda utspridda på de olika länen, kretsarna och 
klubbarna. De anställda arbetar som 4H-gårdsföreståndare, 4H-gårdsassistenter, admi-
nistratörer, instruktörer, konsulenter, verksamhetsledare och regionkonsulenter.

LÄNSFÖRBUND
Sveriges 4H har 22 mer eller mindre aktiva länsförbund. Länsförbunden styrs, liksom 
Riksförbundet, av en ideell styrelse och har en årlig länsförbundsstämma. Länsförbunds-
styrelsen ansvarar bland annat för de aktiviteter som anordnas av länet och verkar som 
stöd	för	de	klubbar	som	finns	i	länet.	Vissa	länsförbund	har	även	arbetsgivaransvar	för	
eventuella anställda i länet.

KRETS
I	vissa	län	finns	det	kretsar	som	består	av	flera	klubbar.	Även	kretsarna	drivs	av	en	styre-
se och har årsmöte. Kretsstyrelsens ansvar är att ordna aktiviteter för de klubbar som är 
anslutna till kretsen.

KLUBB
I klubbarna bedrivs huvuddelen av 4H:s verksamhet. Varje klubb har en klubbstyrelse och 
vissa (framför allt 4H-gårdar) har anställda. På ett årsmöte tillsätts styrelsen för klubben 
och det beslutas hur klubben ska bedriva sin verksamhet. Klubbverksamheten ser väldigt 
olika ut och varierar från aktiviteter som hantverk och teater till gymnastik och 4H-gårds-
verksamhet.

AVDELNINGAR
En 4H-avdelning är en enklare typ av förening som tillhör en 4H-klubb. En fördel med av-
delning	är	att	vi	i	4H-klubbar	kan	tydliggöra	olika	verksamheter.	Redan	idag	finns	på	sina	
ställen klubbar för exempelvis kaninskötsel, odling med mera och avdelningen fungerar 
på samma sätt, men med mycket mindre administration då man exempelvis inte behöver 
egen ekonomi, kassör, revisor med mera. En avdelning kan besluta att lämna över det 
ekonomiska ansvaret för verksamheten till klubben (som blir en huvudförening). Detta 
kan främja demokratin då unga personer själva kan bestämma i sin förening.
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VERKSAMHET
4H-KLUBBAR
Det är i 4H-klubben du är med om huvudsaken av 4H:s verksamhet. Du bestämmer själv 
tillsammans med de andra medlemmarna i klubben vad ni ska göra i just er klubb. Din 
favoritaktivitet i 4H kan bli allt från att virka mössor till att spela teater eller hämta hem 
fåren från hagen på 4H-gården. Som du förstår är det ganska fritt vad man kan göra i 4H. 
Det som ändå är likt mellan olika 4H-klubbar är gemenskapen och att man vill lär sig nya 
saker.

Klubben är basen i 4H:s föreningsdemokrati. Där utses en styrelse av medlemmarna på 
årsmötet enligt traditionella demokratiska former. Det som är viktigt när du sitter i styrel-
sen är att du är intresserad av att planera och utföra klubbens verksamhet. Erfarenheter-
na från att ha suttit med i en klubbstyrelse har man ofta nytta av i andra sammanhang i 
skolan eller när man ska söka jobb.

4H-GÅRDAR
Sveriges 4H har sedan början av 1970-talet haft 4H-gården som en unik verksamhets-
form. 4H vill med hjälp av 4H-gården lära barn om djur och natur och detta görs i 4H:s 
motto “Lära genom att göra”.Att besöka en 4H-gård är gratis och vårt mål är att det alltid 
kommer att fortsätta vara så. 

4H:s samhällsuppdrag är att sprida kunskap om hur vi räddar utrotningshotade svenska 
lantrasdjur, hur vi kan ha god självhushållning, hur naturens kretslopp fungerar och att 
uppmuntra barn och ungdomar att utvecklas till engagerade, ansvarstagande och väl-
mående människor med respekt för omvärlden. 4H-gårdarna över hela Sverige är en av 
organisationens viktigaste plattformar för detta.

4H-FÖRETAG
Ingenstans inom 4H:s verksamhet är mottot “Att lära genom att göra” så levande som 
inom 4H-företagsverksamheten. Ett 4H-företag är en praktisk uppgift som medlemmen tar 
på sig under en begränsad period, exempelvis under ett sommarlov, våren, ett år eller dy-
likt. Det kan vara att mata kalven på 4H-gården, göra sylt eller att lära sig att spela gitarr. 
Det kan genomföras enskilt eller tillsammans med andra.

4H-företaget ska vara tydligt åtskilt från övrig verksamhet och ligga inom ramarna för 
4H:s	profiler	jord,	skog,	hem,	hushåll	och	kultur.	Syftet	med	4H-företag	är	att	4H-företaga-
ren ska lära sig att själv ta ansvar för en uppgift och samtidigt få möjlighet att tjäna några 
kronor.

4H-företagen har funnits länge i verksamheten och har en lång historia. I början var väx-
todling, speciellt köksväxtodling, det vanligaste 4H-företaget. Så småningom blev klub-
bodlingarna större och kom även att omfatta specialodlingar för försäljning. Även djur-
uppfödning	tillkom.	Skogsverksamhet	med	vilt-	och	fiskevård	blev	också	ett	allt	vanligare	
inslag i programmet.



LANTGÅRDSLÄGER
Ett	lantgårdsläger	pågår	under	flera	dagar,	vanligtvis	en	vecka	med	övernattning	på	går-
den. Under veckan lär du dig sköta djuren och gårdens sysslor tillsammans med ledarna. 
Tanken med lantgårdslägret är att du ska lära dig om djuren och uppleva hur livet på 
landet kan vara.Ett dagläger erbjuder främst aktiviteter som passar yngre deltagare. På 
ett dagläger sover man hemma, och åker till 4H-gården på dagarna. Djur och odling är 
naturligtvis en viktig del av lägret, men det kan också vara många andra roliga aktiviteter.

KLUBBLÄGER
För de allra yngsta ordnar 4H-klubbarna egna klubbläger. Lägret ordnas av dina ledare i 
klubben	och	kan	vara	en	eller	flera	dagar

LÄNSLÄGER
Länsläger ordnas av ditt länsförbund och är till för medlemmarna i alla länets klubbar. Det 
riktar sig ofta till dig som är minst 10-12 år. På länslägret lär du känna 4H:are från andra 
klubbar i ditt län.

RIKSLÄGER
4H:s Riksläger är ett arrangemang som årligen samarrangeras av Riksförbundet Sveri-
ges 4H och ett av Sveriges 4H:s länsförbund och därav på olika platser i landet varje år. 
Lägret tar plats i samband med 4H:s riksförbundsstämma. Längden på lägret är vanligen 
en vecka oftast i juli månad.

På lägret samlas ungdomar, som är 14 år och uppåt, från olika platser i hela Sverige för 
att umgås, mysa, lägerbusa, bo i tält och tävla i lägertoppen. Lägertoppen är huvuddelen 
av rikslägret där länsförbunden tävlar i olika grenar och för att vinna en prestigefylld fana 
och äran. Grenar som brukar ingå i lägertoppen är exempelvis volleyboll, udda idrotts-
gren, stadsrally, talang och demo. Utöver lägertoppen brukar arrangörerna inkludera en 
aktivitetsdag där man har möjlighet att ta del av olika aktiviteter som länet har att erbjuda.

Det viktigaste med lägret är för många inte lägertoppen utan det som oftast beskrivs som 
det bästa med lägret är att man får träffa många andra ungdomar i olika åldrar och ha 
roligt tillsammans. Under dagarna sker vanligtvis arrangerade programpunkter och på 
kvällarna har man möjlighet att umgås med alla deltagare och kompisar. Hänga i cafétäl-
tet, dansa, sjunga runt lägerelden, utföra lägerbus och bada är bara några exempel på 
saker som sker under kvällar och ledig tid.

NORDISKT LÄGER
Nordiskt läger hålls vartannat år och arrangeras i Finland, Norge, Danmark eller Sverige. 
Här träffar du 4H:are från hela Norden. För att åka på lägret måste du ha fyllt 14 år. Akti-
viteterna varierar beroende på vilket land som är arrangör men består i huvudsak av lekar 
och tävlingar och såklart en massa lägermys. Lägret är ett bra tillfälle att få kontakt med 
4H:are från andra länder.
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MATSKOLOR
Matskolan är ett dagläger för barn och unga som gillar att laga mat och baka eller som 
vill lära sig mer om just matlagning. Vi lagar frukostar, luncher, mellanmål och bakar en 
del	goda	grejer.	Detta	varvas	med	tävlingar	och	lekar.	Under	veckan	gör	vi	också	utflykter	
och besöker bl a en bondgård. Idén är att ge barn och unga kunskap om matlagning, kost 
och motion på ett roligt, lärorikt och aktivt sätt. Målet är att Matskolorna ska vara roliga 
och	motiverande,	så	att	barnen	kommer	hem	fyllda	med	inspiration	och	nyfikenhet	för	att	
både laga mat och våga prova nya rätter och råvaror.Matskolor arrangeras av 4H:s olika 
länsförbund och lokala klubbar i varierande omfattning.

PROJEKT
Varje år brukar Sveriges 4H driva ett antal större projekt som genomförs i och för att 
utveckla vår verksamhet på olika sätt. Ofta brukar vi får stöd av till exempel Svenskt Fri-
luftsliv. VI har även tidigare samarbetat med Statens Veterinärmedicinska Anstalt – SVA.

4H-KLUBBARNAS RIKSFINAL
På	4H-klubbarnas	rikfinal	tävlas	det	i	tre	olika	tävlingsmoment;	Klubbuppgift,	Praktiska	
stationer	samt	Teori.	Tävlingen	genomsyras	av	fyra	olika	profilområden	som	sätter	temat	
på både det teoretiska testet samt de praktiska stationerna.

De områden som tävlingsmomenten i regel går under är:
- Hem & Hushåll
- 4H- & Föreningskunskap
- Jord- & Skogsbruk
- Idrott & Kultur

NATIONELLA KONFERENSEN
4H:s Nationella Konferens, tidigare kallad Central funktionärskurs, är en årligen 
återkommande utbildningshelg för 4H:are. Ideella och anställda, utsedda av respektive 
länsförbundsstyrelse, från 16 år och uppåt träffas för att nätverka och fortbilda sig. Enligt 
tradition äger den rum den sista helgen i januari varje år.
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4H-DAGEN
Den	tredje	lördagen	i	september	firas	den	årliga,	nationella	4H-dagen	över	hela	Sverige.	
Under	denna	dag	arrangeras	många	roliga	aktiviteter	som	syftar	till	att	fler	ska	få	ta	del	av	
4H:s verksamhet.

Lokala 4H-klubbar och 4H-gårdar annonserar om deras roliga aktiviteter via sina medie-
kanaler och kan verkligen erbjuda skoj för stor som liten. Detta är ett fantastiskt sätt att få 
uppleva 4H:s verksamhet om ni inte gjort det förut.

RIKSFÖRBUNDSSTÄMMA
Riksförbundsstämman är 4H:s högsta beslutande organ. Här representeras alla 4H-län i 
form	av	ombud.	Ombuden	väljs	på	länsförbundsstämman;	ett	ombud	per	påbörjat	500-tal	
medlemmar (med andra ord: ett ombud upp till 500, två ombud upp till 1000 medlemmar 
o.s.v.). Dessutom har varje län ett ombud som sitter med i förtroenderådet. Ombudens 
uppgift är att föra med sitt läns medlemmars talan för hur Sveriges 4H ska drivas. För-
troenderådet som nämns ovan består av en representant för varje län. Innan stämman 
diskuterar förtroenderådet de viktigaste frågorna på ett eget möte. De ska lägga fram 
förslag	till	stämman	som	sedan	tar	besluten.	Riksförbundsstyrelsen	ska	finnas	tillgänglig	
om förtroenderådet har frågor.

Vill man att något ska ändras i organisationen kan man lämna in en motion (ett förslag) 
som tas upp och diskuteras på stämman. En motion lämnas i förväg, senast två månader 
före stämman, och behandlas av riksförbundsstyrelsen innan stämman. Det är även på 
stämman som man går igenom föregående års verksamhet och resultat, samt beslutar 
om kommande års budget.

Stämman hålls vanligtvis i samband med rikslägret och är därför på olika platser varje år.

INTERNATIONAL 4H YOUTH EXCHANGE (IFYE)
IFYE-utbytet har funnits sedan 1948 och skapades då för att främja världsfreden genom 
att	man	fick	möta	andra	kulturer	och	få	fördjupad	kunskap	om	dem	och	knyta	kontakter	
över hela världen. Detta är, än idag, lika viktigt. 

Är du i åldern 18-30 år och har varit en aktiv 4H:are kan du söka till IFYE. Det är merite-
rande att ha gjort saker i verksamheten som till exempel att ha varit med och arrangerat 
aktiviteter, suttit i styrelser med mera.

Sveriges 4H:s samarbetsländer varierar, men vi har haft utbyte med bland annat Austra-
lien, USA, Taiwan, Tanzania, Schweiz, Island, Storbritannien, Nya Zeeland och Irland. När 
man åker som IFYE får man ta del av värdlandets vardag under en period som varierar 
mellan 4 veckor-6 månader.

NORDISKE SAMORGANISATION FOR UNGDOMSARBEJDE (NSU)
Nordiske Samorganisation for Ungdomsarbejde (NSU), är en paraplyorganisation som 
arbetar för att stärka samarbetet mellan ungdomsförbund i Norden genom olika arrang-
emang. Nordiskt läger, Nordisk ungdomsvecka och ledarskola är några av de aktiviteter 
NSU anordnar.
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SKATTJAKT NATUR
”SKATTJAKT NATUR – FOKUS HJÄRTA OCH HÄLSA” ÄR ETT PROJEKT SOM 
STARTADE 2018, SOM FORTSATTE VIDARE UNDER 2019. Projektet	finansierades	av	
Svenskt Friluftsliv med projektmedel på 400 000 kronor. Projektledare har varit Elin 
Elander som jobbar på riksförbundskansliet. Målet med projektet i stort har varit att främja 
fysisk och psykisk hälsa och rörelse genom utomhuspedagogik och teknik och att 
fortsätta utveckla det som startades under 2018.  

Projektåret inledde med 20 mycket positiva enheter som självständigt kommit igång med 
användandet av Skattjakt Natur och det tillhörande administrationsverktyget Locatify och 
ytterligare tre enheter kom igång efter 4Hs Nationella Konferens.   

För att förenkla för enheterna att skapa utmaningar kopplade till läroplanen tog projekt-
ledare Elin Elander fram åtta praktiska stationer tillsammans med Karin Jonsson, utbildad 
förskolelärare	tillika	anställd	på	riksförbundskansliet,	och	Magnus	Keineby,	grafisk	
formgivare som därtill har en kandidatexamen i pedagogik med inriktning mot digitala 
hjälpmedel.  

En sak som efterfrågades under projektåret 2018 var att kunna tillhandahålla teknik på 
lokal nivå. Att verka inkluderande och erbjuda utlåning av tekniska hjälpmedel så att 
grupper kunde använda Skattjakterna även om de inte hade egen teknik att tillgå var en 
viktig fråga för hela organisationen. Därför införskaffades surfplattor med kontantkort som 
delades ut i organisationen.  

Totalt sett har det varit 34 skattjakter igång, fördelat på sex olika län, under 2019. Enligt 
statistiken som vi kunnat se är det cirka 3000 personer som deltagit i skattjakterna, vilket 
sammanlagt är otroligt positivt. 
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4H I SKOLAN
”UTOMHUSPEDAGOGIK – LÄRA GENOM ATT GÖRA I NATUREN PÅ  4H-GÅRDEN” 
VAR FÖR 2019 ETT HELT NYTT PROJEKT LETT AV SOFIA LINDWALL EK. 
Under början av projektet tillsattes en projektgrupp med fyra anställda från 4H-gårdar 
i Stockholm, Halland och Kronobergs län. Även ideella från 4H:s riksförbundsstyrelse 
kopplades in och skapade en ideell projektgrupp vars fokus låg på utbildning kring 
Agenda 2030 samt en demokratisatsning.  

Projektåret startade med en genomgång och presentation av projektet och dess mål-
sättning och syfte på 4H:s Nationella Konferens i Norrköping, vilken är organisationens 
absolut största samlingspunkt för ideella ledare och personal från hela Sverige. 

Under	4H:s	Nationella	personaldagar	arrangerade	Sofia	Lindwall	Ek	en	workshop	
gällande projektet för att ytterligare befästa projektidén, samla in önskemål, diskutera 
vidare samarbeten och dylikt. Detta ledde till att Akalla 4H kopplades in i projektet och 
förstärkte kompetensen kring kretsloppsbesök då de, historiskt sett, haft mycket 
framgångsrikt arbete med just detta.  

En del av de resultat som uppnåddes från projektåret 2019 är att material för kretslopps-
besök har spridits i organisationen, djurinformation som tidigare tagits fram av 4H och 
översatts	till	engelska,	somaliska,	tigrinja,	dari	och	arabiska	har	uppdaterats	och	finns	
numera som nedladdningsbart material även på SVA´s webbplats. 40 ledare och 
personal har utbildats om projektet under 4H:s Nationella Personaldagar som resulterade 
i utökat engagemang i organisationen. Projektet drivs vidare under 2020.  
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VERKSAMHETSPLAN
FÖR VÅR FRAMTID ETT SLAG SKA VI SLÅ! 
Sveriges 4H antog 2018 en ny verksamhetsplan för fyra år som grundar sig i Agenda 
2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Agenda 2030 består av 17 globala mål 
för hållbar utveckling och är hela världens agenda mot ett hållbart samhälle. Det är viktigt 
att ingen lämnas utanför och att alla bidrar till att uppfylla målen, där 4H som en del i civil-
samhället spelar en viktig roll för att bidra till genomförandet av de globala målen.  

En förutsättning för att 4H ska kunna bidra till genomförandet av Agenda 2030 är att våra 
medlemmar och anställda har kunskap om de globala målen. Under 2019 har därför ett 
antal utbildningar och workshops genomförts på lokal och nationell nivå för att öka med-
vetenheten om hållbar utveckling.  

Sveriges 4Hs vision att alla barn och ungdomar ska utvecklas till engagerade, välmående 
och ansvarstagande människor med respekt för omvärlden utgör kärnan i all 4H-
verksamhet. Vi ser de globala målen i Agenda 2030 som ett verktyg för att uppnå vår 
vision.  

4H OCH HÅLLBARHET
4Hs motto är lära genom att göra, därför är god utbildning för alla inom områden som 
mat, djur och natur är en självklar del i 4Hs verksamhet. Alla ska kunna vara med i 4H 
och	ingen	ska	lämnas	utanför.	Många	av	de	aktiviteter	som	finns	bidrar	därför	till	att	upp-
fylla exempelvis mål 1: Ingen fattigdom och mål 10: Minskad ojämlikhet.    

Det är kostnadsfritt att besöka en av våra 4H-gårdar och många av de 4H-aktiviteter som 
finns	runtom	i	Sverige	är	kostnadsfria,	och	många	klubbar	och	4H-gårdar	anordnar	gratis	
aktiviteter under 4H-dagen i september. Ytterligare kostnadsfria exempel är Barnens dag 
på Tånga Heds 4H-gård i Vårgårda eller Djurens dagar på Gränby 4H-gård i Uppsala. 
Flera av våra 4H gårdar erbjuder även handikappridning, även röreslehindrade personer 
ska självklart kunna vara med i 4H!

EXEMPEL FRÅN ÅRETS VERKSAMHET 
2019 var första genomförandeåret och många aktiviteter och projekt på 4H klubbar och 
på län och riksnivå har ett hållbarhetstema och en koppling till globala målen. Många 
länsförbund har även tagit fram en egen verksamhetsplan som utgår från Agenda 2030.  

Under 2019 anordnade Stockholms läns 4H en seniorledarresa till Bryssel med tema 
Agenda 2030. 

RIKSEVENEMANG 
Rikslägret, Rix19. I juli hölls årets Riksläger i Sanda på Gotland. Lägret genomsyrades av 
ett hållbarhetstänk, till exempel var maten till stor del var vegetarisk och lokalproducerad. 
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UTBILDNINGAR 
För att medlemmar och anställda ska få ökad kunskap om de globala målen är utbildning 
och tillgång till information och goda exempel viktigt. Under 2019 hade en grenkurs på 
Nationella konferensen tema Agenda 2030 och en föreläsning hölls på personaldagarna.  

Utbildningarna har haft ett fokus på vad de globala målen för hållbar utveckling är och hur 
4H är en del i uppfyllandet av agendan. Deltagarna har fått verktyg och inspiration för hur 
de kan arbeta med de globala målen i den del av 4H de verkar.  

Januari: Nationella konferensen för ideella och personal  
Utbildning om globala målen hölls under nationella konferensen i Norrköping 25–27 janu-
ari	2019	av	Anna	Säll	och	Emma	Hansson.	Deltagarna	fick	med	sig	grunderna	i	Agenda	
2030, undersöka vilket mål de brinner lite extra och mer kunskap om 4Hs verksamhets-
plan.	Det	hölls	även	en	workshop	där	deltagarna	fick	göra	en	egen	verksamhetsplan	för	
sin klubb/sitt län. 

November: Personaldagarna 
Utbildning	av	personal	hölls	av	Anna	Säll	på	personaldagarna	i	Alvesta.	Personalen	fick	
med sig grunderna i Agenda 2030, undersöka vilket mål de brinner lite extra för och hur 
4H och vår verksamhet är en del i arbetet för att uppnå de globala målen för hållbar ut-
veckling.  

PROJEKT  
Mål 4-bokmalarna på Akalla 4H  
Akalla	4H’s	läsfrämjande	projekt	i	linje	med	Agenda	2030;	”	Mål	4-bokmalarna	på	Akalla	
4H”  

För att främja social hållbarhet, läslust och ett livslångt, lustfyllt lärande i lokalområdet, 
och skapa ytterligare trygghet genom att sprida engagemang i lokalområdet, har Akalla 
4H-klubb under 2019 drivit ett läsfrämjande projekt på 4H-gården: ” Mål 4- Bokmalar på 
Akalla 4H”. 

Projektet	är	i	linje	med	mål	4	i	Agenda	2030;”	Säkerställa	en	inkluderande	och	jämlik	ut-
bildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla” 

Lokalområdet kring Akalla 4H-gård är mångkulturellt, där många invånare har ett annat 
modersmål än svenska och kännetecknas bl. a av utmaningar i form av lägre utbildnings-
nivå, lägre skolresultat och lägst andel behöriga till nationella gymnasieprogram, högre 
arbetslöshet, högst antal personer i behov av ekonomiskt bistånd, högst antal unga vuxna 
som varken studerar eller arbetar och lägst inskrivningsgrad i ordinarie förskola i åldrar-
na 4-5 år än övriga stadsdelar i Stockholm (källa: Lokalt utvecklingsprogram 2018-2022, 
Rinkeby-Kista stadsdelsområde). 
 
I projektet har klubben arbetat inkluderande på två olika fronter, till klubbens egna med-
lemmar såväl som allmänhet/boende i lokalområdet, och främjat olika lärstilar och indivi-
duella behov, med aktiviteter som sagoguidning bland djuren, bokgåva i samband med 
aktiviteter som tipsrunda/spökrunda/ponnyridning, högläsning hos kaninerna i stallet och 
på gosedjursövernattning, hästböcker på hästlägret mm. 
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Information om aktiviteterna det läsfrämjande projektet har spridits nationellt inom 4H, 
samt till 4H-gårdar och cityfarms i det europeiska nätverket EFCF. Projektet var även en 
av	finalisterna	till	priset	”Läsguldet”	hos	Myndigheten	för	tillgängliga	medier.	Under	2019	
stöttades projektet ”Mål 4-Bokmalarna på Akalla 4H”av Oscar och Maria Ekmans dona-
tionsfond. 

4H:S MATSKOLOR  
Hallands 4H erbjuder 4H:s matskolor, vilket är ett dagläger som går i linje med mål 2 
Ingen hunger. Under matskolorna lagas bra frukostar, luncher och mellanmål och detta 
varvas med motion i form av tävlingar, lekar och upptåg. Under veckan gör vi även en 
utflykt	och	besöker	en	lokal	bondgård	eller	livsmedelsproducent.		

Målet med Matskolorna är att ge barn och ungdomar kunskap om bra mat och motion på 
ett kul, lärorikt och praktiskt sätt.  Förhoppningsvis är det så inspirerande att barnen får 
lite nya idéer som de fortsätter med hemma. 

Syftet med 4H:s Matskolor är att barnen: 

●	Lär	känna	produkter	från	det	svenska	lantbruket	

●	Får	verktyg	för	att	göra	en	varierad	kost	med	bra	mat	till	ett	naturligt	val	

●	Har	kul	med	mat	och	motion	

●	Får	testa	närproducerad	mat	
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SAMARBETSPARTNERS
RIKSFÖRBUNDET SVERIGES 4H SAMARBETAR MED FLERA ORGANISATIONER, I 
OLIKA OMFATTNING. Samarbeten som 4H har kan vara i projektform, utbyte av 
styrelseposter eller i strävan mot samma mål. 4Hs samarbetspartners är otroligt viktiga 
för organisationens utveckling samt för stöd i olika projekt och frågor.  

Några av de samarbetspartners som Riksförbundet Sveriges 4H jobbat mycket med un-
der året är Studiefrämjandet, LSU, samt Svenskt Frilutftsliv. Alla 4Hs samarbetspartners 
är otroligt viktiga och värderas mycket högt. Nedan kan man läsa om vilka samarbetspart-
ners 4H har och jobbar med.  

STUDIEFRÄMJANDET  
Studiefrämjandet är Sveriges tredje största studieförbund med ett brett utbud av studie-
cirklar, utbildningar, kulturarrangemang och föreläsningar. Studiefrämjandet är särskilt 
inriktat på natur, djur, miljö och ungdomskultur. 4H är en av 19 medlemsorganisationer. 
4H och Studiefrämjandet har ett samarbetsavtal som ska underlätta för de lokala 
klubbarna.	Samarbete	finns	på	lokal,	regional	och	nationell	nivå.		

LSU - LANDSRÅDET FÖR SVERIGES UNGDOMSORGANISATIONER
LSU är en paraplyorganisation för ungdomsorganisationer i Sverige. LSU utvecklar unga 
ledare och deras organisationer samtidigt som de arbetar för att förbättra ungas villkor i 
Sverige och i världen. Under 2019 så närvarade 4H bland annat när LSU hade möte med 
kulturdepartementets statssekreterare. På mötet pratades det om att den totala budgeten 
för ungdomspolitiken minskat i budgetpropositionen för 2020, vilket kan påverka statsbi-
draget till barn- och ungdomsorganisationer. LSU skapar en plattform för oss ungdomsor-
ganisationer att berätta vad vi gör och hur politiska beslut kan få för konsekvenser för 
oss.  

SVENSKT FRILUFTSLIV  
Svenskt Friluftsliv är en paraplyorganisation för Sveriges ideella friluftsorganisationer och 
är talesman gentemot regering och riksdag. Uppgiften är att bevara och utveckla förut-
sättningarna för det svenska friluftslivet. Riksförbundet Sveriges 4H är en av medlem-
marna och deltar i diverse aktiviteter som Svenskt Friluftsliv arrangerar. 4H mottog även 
projektbidrag från Svenskt Friluftsliv under 2019 vilket gör att 4H kan utveckla vår verk-
samhet. 
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HELA SVERIGE SKA LEVA 
Riksorganisationen ”Hela Sverige ska leva” är en medlemsorganisation för lokala grupper 
som kan bestå av ett byalag eller andra människor som har gått samman för att arbeta för 
en gemensam sak, samt ett fyrtiotal organisationer som valt att stödja arbetet genom att 
bli medlemmar. 4H är en av de organisationer som valt att stödja arbetet. 4H är också en 
organisation som påverkar, genom att lyfta de frågor som är betydelsefulla för människor 
på landsbygden.  

BYGDEGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND  
Bygdegårdarnas Riksförbund organiserar föreningsdrivna allmänna samlingslokaler. 
Allmänna samlingslokaler som är öppna för alla – med en demokratisk värdegrund. Vid 
årsskiftet 2019-2020 var 1447 bygdegårdar, bystugor eller liknade lokaler anslutna till 
riksförbundet. 4H använder runt om i landet bygdegårdar, bystugor och liknande lokaler 
för verksamhet. Vilket uppskattas väldigt mycket lokalt samt nationellt.  

VALLA FOLKHÖGSKOLA 
I Linköping ligger Valla Folkhögskola som 4H är huvudman för tillsammans med Studie-
främjandet. Folkhögskolan erbjuder ett gäng olika utbildningar på skolan i Linköping samt 
ett par kurser på distans. 

GUSTAF V 90-ÅRS FOND  
Gustaf V 90-års fond har genom åren varit en viktig samarbetspartner och gett 4H 
möjligheten till diverse utbyten för 4H:s ledare.  

STIFTELSEN KRONPRINSESSANS MARGARETHAS MINNESFOND  
Stiftelsen	Kronprinsessans	Margarethas	minnesfond	har	genom	åren	stöttat	flertalet	av	
4H.s olika projekt. 

MUCF  
MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor stöttar årligen 4H:s verksam-
het genom statsbidraget.  

Riksförbundet Sveriges 4H vill tacka samtliga samarbetspartners för ett gott samarbete 
under	2019	och	vi	ser	fram	emot	fortsatt	fina	samarbeten.	



RIKSFÖRBUNDETS
ARBETE
KANSLIET
ÅRET INLEDDES MED ATT MIKAELA WIKSTRÖM ANSTÄLLDES SOM FÖRBUNDS-
CHEF OCH EN OMORGANISERING AV RIKSFÖRBUNDETS ORGANISATION FÖLL 
PÅ PLATS. Ett led i att skapa förutsättningar för tydligare arbetsfördelning, effektivisering 
och bättre stöd till verksamheten. Vi välkomnade nya medarbetare och tackade av några 
som	under	flera	år	tjänstgjort	i	4H.

Under 2019 har införandet av ett nytt medlemssystem, Membersky, stått i fokus. Ett sys-
tem som möjliggör för varje lokal enhet att snabbare, smidigare och enklare få tillgång till 
rätt	data	vid	rätt	tillfälle	och	samtidigt	tillgängliggör	ett	medlemskap	i	4H	för	fler.	Arbetet	
har inneburit allt från kartläggning, uppföljning av rutiner, utveckling av funktioner samt 
utbildning och support till våra lokala enheter.

I tätt samarbete med styrelsen har kansliet gjort en genomlysning av rutiner och proces-
ser	för	att	tydliggöra	flöden	och	behovsanalyser	framåt.	Till	nya	arbetsuppgifter	följer	även	
årligen återkommande som att tillhandahålla löneservice och bistå med HR-kompetens, 
genomföra projektredovisningar, löpande ekonomi- och faktureringshanteringar, support 
och rådgivning till lokala enheter vid utmaningar och möjligheter, bistå med tryckmaterial, 
förvalta kanslifastigheten och dess hyresgäster samt besvara frågor från medlemmar och 
allmänheten.

Riksförbundets kansli ligger i en gul fastighet i Katrineholm som samägs mellan 4H, 
Jordbrukare Ungdomens Förbund och Förbundet Skog och Ungdom, där 4H ansvarar för 
löpande fastighetsförvaltning. Kanslihuset innehåller kontorslokaler för de tre förbunden 
och	permanenta	hyresgäster	är	även	Familjehemmens	Riksförbund.	I	huset	finns	bra	
faciliteter för konferenser genom två konferensrum och möjlighet till övernattning med 16 
bäddar.  Rikskansliet används ofta av 4H:s Riksförbundsstyrelse, verksamhetsgrupper 
samt av de andra hyresgästerna och även för ledaraktiviteter. 

Från 1 juli arbetsleds kansliet av styrelsens verkställande utskott.
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UNDER ÅRET HAR FÖLJANDE PERSONER TJÄNSTGJORT PÅ RIKSFÖRBUNDET:

Alexander Klevefelt 
Kanslichef 20150316–20190131

Carina Stjärnholm
Ekonomiassistent 20170301–20190306

Dag Dunås
Administratör 20140701–20190809

Elin Elander
Föreningsadministratör

Karin Jonsson
Vaktmästare

Kristin Eriksson
Ekonomiassistent 20130708–20190430

Linn Henningson
Löneadministratör

Mikaela Wikström
Förbundschef 20190101–20190630

Thomas Gustafsson
Administratör 20120801–20190606
 
Kaisa Karlsson
Regionkonsulent

Sofia	Lindwall	Ek	
Regionkonsulent

Samuel Westin
Regionkonsulent 20110121–20190417



STYRELSEN
INOM 4H SKER NYVAL AV RIKSFÖRBUNDSSTYRELSEN VARJE ÅR, 
ORGANISATIONEN OCH STRUKTUREN ÄR UPPBYGGD SÅ ATT RIKSFÖRBUNDS-
STÄMMAN VÄLJER EN NY STYRELSE UNDER SOMMARENS STÄMMA. Det gör att 
det är två styrelser som leder organisationen under ett verksamhetsår. I detta avsnitt 
kommer man kunna läsa om båda styrelsekonstellationernas arbete under verksamhets-
året 2019.

Under början av 2019 föll en omorganisering av riksförbundskansliet på plats och fullt 
fokus låg på att introducera den nya förbundschefen i organisationen. Styrelsen hade 
då under lång tid arbetat mycket operativt i verksamheten så arbetsfördelning och prio-
riteringar av styrelsens uppdrag från stämman stod högt på agendan. Ett nytt medlems-
system implementerades och rutiner för ekonomi och lönehantering sågs över. Med ett 
mindre riksförbundskansli, sett till antalet anställda, var det viktigt att lägga resurserna 
på rätt ställen och hitta processer som fungerar över tid. I detta skede insåg styrelsen att 
4H:s behov hade skiftat och vi valde då att gå skilda vägar med förbundschefen.

Våren innefattade allt från representation, uppföljning av ekonomistyrning, genomlysning 
av fastigheten i Katrineholm, uppstartandet av ordförandenätverket, projektplanering samt 
stöttning och rådgivning till organisationens lokala enheter. 

Efter	sommarens	stämma	fick	en	ny	konstellation	av	personer	förtroendet	att	leda	organi-
sationen. Flertalet nya ansikten tog plats i styrelsen och några från tidigare styrelse blev 
omvalda. En bra balans mellan nya perspektiv och tidigare erfarenhet. Ganska snabbt föll 
olika ansvarsområden på plats för styrelsens ledamöter och en genomlysning av stäm-
mans uppdrag till styrelsen och verksamhetsplanens riktlinjer genomfördes.

Den första tiden kretsade mycket av arbetet kring ansökan till Myndigheten för Ungdoms 
och Civilsamhällesfrågor, MUCF. Vilket är myndigheten som fördelar statsbidrag till 
Sveriges ungdomsorganisationer. Det är en omfattande ansökning för bidrag och arbetet 
leddes av andre vice ordförande Elin Niklasson. 

Under hösten påbörjades arbetet med stämmans uppdrag om kvalitetssäkringar av 
4H-gårdar. Detta arbete leddes av ordförande Katarina Ulfsparre tillsammans med 
regionskonsultent	Sofia	Lindwall	Ek.	Kvalitetssäkringen	görs	utefter	framtaget	material	
beslutat av riksförbundsstämman, detta för att se att verksamheten som bedrivs på 
gårdarna håller den standard organisationen vill. 

Det söktes även bidrag för två stora projekt på riksförbundet för 2020 hos Svenskt 
Friluftsliv som båda blev beviljade. Under hösten påbörjades även rekryteringen av en ny 
generalsekreterare för organisationen, ett arbete som sedan fortgick under 2020. 

Det gjorde även en översiktlig besiktning av fastigheten i Katrineholm. Detta arbete 
leddes av Hanna Andersson från styrelsen som är utbildad bygg- och fastighetsekonom 
från högskolan i Halmstad. 

En viktig del av riksförbundet är att stötta verksamheten runt om i landet. Stöttningen kan 
ske	på	flera	olika	sätt	med	olika	stora	insatser.	Detta	är	något	som	båda	styrelser	jobbat	
med och tillhör det vardagliga arbete som riksförbundet gör. 
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KOMMUNIKATIONSGRUPPEN
UNDER HÖSTEN 2019 STARTADES DEN NUVARANDE KOMMUNIKATIONS-
GRUPPEN UPP SOM EN IDEELL ARBETSGRUPP PÅ RIKSFÖRBUNDET. 
Gruppen består av 4 ideella och 1 anställd och har under hösten arbetat med såväl 
extern som intern kommunikation. Arbetsuppgifter som att lägga en kommunikationsplan, 
uppdatera sociala medier, se över hemsidan 4H.se, skriva och skicka ut nyhetsbrev, 
arbeta	med	grafisk	profil,	utveckla	en	bildbank	för	hela	Sveriges	4H,	utveckla	en	idé	på	
hur ett intranät kan användas och se ut inom organisationen, samt samla ihop material till 
och layouta denna verksamhetsberättelse. Alma Bengtsson och Hampus Brink fotografe-
rade	och	filmade	även	hela	rikslägerveckan	på	Gotland	2019,	vilket	resulterade	i	ett	stort	
antal nya bilder som vi kan använda i vår kommunikation samt en Rix19 Aftermovie som 
går att se på Sveriges 4H:s YouTube-kanal.

Den nya kommunikationsgruppen har bedrivit ett mångfaldigt arbete som skett under kort 
tid. Det jobb som lagts ner under hösten 2019 kommer under 2020 bära frukt i att vi får 
ett nytt hemsidesystem för alla 4h.se-hemsidor och ett intranät för intern kommunikation 
inom	organisationen,	en	uppdaterad	grafisk	profil,	en	utökad	bildbank	och	diverse	saker	
som berör kommunikation. Kommunikationsgruppen ser fram emot nästa arbetsår där vi 
jobbar för att utveckla kommunikationen inom Sveriges 4H. 
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ORDFÖRANDE

LEDAMOT

2:E VICE ORDFÖRANDEVICE ORDFÖRANDE

LEDAMOTLEDAMOT

2:E SUPPLEANT

Katarina Ulfsparre

Anna Säll Hanna Andersson Filip Carlsson

Olof Segevall

Elin NiklassonErik Johansson

RIKSFÖRBUNDSSTYRELSEN 
2019-2020

3:E SUPPLEANT
Lukas Johansson

4:E SUPPLEANT
Doglas Jonsson

1:E SUPPLEANT
Emma Hansson

5:E SUPPLEANT
David Andersson

SUT (T.OM. 27 FEB  2020)
Kaisa Karlsson

VERKSTÄLLANDE UTSKOTT
ORDFÖRANDE 2:E VICE ORDFÖRANDEVICE ORDFÖRANDE
Katarina Ulfsparre Elin NiklassonErik Johansson
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FÖRTROENDEVALDA

GRUPPER 2019-2020
4H:S NATIONELLA KONFERENS
Magdalena Neijd  

Thilda Martinsson  

Olof Segevall  

Lukas Johansson  

Teodor Arenäs  

KOMMUNIKATIONSGRUPPEN
Alma Bengtsson  

Hampus Brink  

Lukas Johansson  

Olof Segevall

Elin Elander, personalrepresentant  

REVISORER
Björn Johansson, Revisor 
med personlig suppleant Henric Nilsson

Christer Gustavsson, Revisor 
med personlig suppleant Tina Fritzon

AUKTORISERAD REVISOR
Gunnar Johansen, 
med personlig suppleant Johan Rudengren  

VALBEREDNING
Teodor Arenäs, sammankallande

Alva Gustavsson
 
Erik Inghammar
  
Joakim Widerström
  
Julia	Österlund
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Totalt antal medlemmar

MEDLEMSSTATISTIK

54

2019

Bohuslän
Dalarna
Gotland
Gävleborg
Göteborg
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg

2018

1
 114
132
731
816

1

Norrbotten
Skaraborg
Skåne
Stockholm
Södermanland
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Älvsborg
Östergötland

21

14
811
226

11

98
117
742
896
36

793
184
335
169

328
93
43

469
3 432

139
910
180
201
191
141

8 993

170
632

3 567
148

1 346
272
395
226
96

10 236
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EKONOMI
RESULTATRÄKNING

RESULTAT 2019 

Intäkter
Medlemsavgifter
Bidrag och gåvor
Kansli och personal
Verksamhet
Övriga	intäkter

Summa intäkter

Kostnader
Verksamhet
Administration och projekt
Personal
Avskrivningar
Räntenetto

Summa kostnader

Resultat

RESULTAT 2018 

1 460 509
3 430 127
2 112 266
     94 755
       2 878

1 720 453
3 173 200
3 208 611
   156 772
   280 175

7 100 535 8 539 211

-1 373 326
-2 023 494
-3 480 758
-       7 979
        2 180

-1 446 456
-1 736 325
-5 893 189
-       9 756
        4 531

-6 883 376 -9 081 194

-   541 983    217 159



EKONOMI
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BALANSRÄKNING
INGÅENDE 

BALANS
TILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Kortfristiga fodringar
Kassa och bank

Fonderade medel
Eget kapital

Kortfristiga skulder

Summa tillgångar

Eget kapital och skulder

PERIOD

   215 956
   439 552

-      7 979
-    52 513

-   277 237

   264 570
2 059 313
1 429 964

   245 689

2 220 188

-    18 881
-1 184 981
    790 224

   874 331

3 753 847 -   413 639 3 340 208

4 409 355

UTGÅENDE 
BALANS

Anläggningstillgångar

   655 508

   207 977
   387 039

-    60 492    595 016

Omsättningstillgångar
Varulager

Summa omsättningstillgångar

-   474 131 3 935 224

-3 027 012
-1 105 105

-   217 159
               0
    691 290

-   494 396
-1 105 105
-2 335 722

Summa eget kapital och skulder -4 409 355     474 131 -3 935 224





SLUTLIGT TACK
STYRELSEN FÖR RIKSFÖRBUNDET SVERIGES 4H VILL FRAMFÖRA ETT VARMT TACK 
TILL ALLA MEDLEMMAR, IDEELLA LEDARE, FÖRTROENDEVALDA, FÖRÄLDRAR, 
ANSTÄLLDA OCH ALLA ANDRA SOM BIDRAGIT TILL ATT GENOMFÖRA 4H:S VERK-
SAMHET 2019. 

Styrelsen vill även rikta ett stort tack till alla organisationer, stiftelser, kommuner samt alla 
andra	finansierare	som	möjliggör	att	4Hs	verksamhet	finns	och	ständigt	utvecklas.		
 
Verksamhetsberättelsen intygas av ordinarie ledamöter i Riksförbundsstyrelsen, 

Riksförbundsstyrelsen Sveriges 4H
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