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Praktisk Information 
 
Med anledning av rådande pandemi, kommer årets riksförbundsstämma genomföras i 
ett digitalt format. Riksförbundsstämman genomförs under två heldagar, 14-15 
augusti. Inför stämman bjuder riksförbundsstyrelsen in till tre diskussionstillfällen, se 
nedan information om utskott.  

 

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. 
 
• Åhörare – Stämman välkomnar gladeligen åhörare. Åhörare anmäler sig på samma 
sätt men meddelar att de 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 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 använde vi i 4H på stämman 2020, 

andra organisationer som också använder VoteIT är Studiefrämjandet, 

Bygdegårdarnas riksförbund. Dessa system kommer användas 

tillsammans under stämman för att få en säker demokratisk gång samt ett hållbart 

digitalt möte. 
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Tips för digital stämma 

Här kommer ett gäng tips för vår digitala stämma.  

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. 

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 
 

Precis som vid tidigare stämmor kommer ett antal utskott att genomföras i 

anslutning till stämman. Utskotten kommer att genomföras torsdag den 5, 

tisdagen den 10 och onsdagen den 11 augusti. Det första utskottet kommer 

handla om verksamhetsplanen 2023-2026, det andra om motioner och 

propositionerna och det sista om ekonomi. 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 

smidigare 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. 
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Alla ombud behöver inte närvara på båda utskottsmötena men alla 

länsförbund bör vara representerade vid tillfällena, detta för att underlätta under 

stämman. 

Frågor skickas till Olof Segevall på, olof.segevall@4h.se skriv i ämnesfältet 

“Fråga/Frågor inför utskottsmötet på dag  

 

 

Riksförbundsstämman 
Riksförbundsstämman kommer att arrangeras digitalt vid Zoom helgen 14 & 15 

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. 

Om rådande pandemi tillåter rekommenderar riksförbundsstyrelsen att varje län 

samlar sina ombud på önskad plats. Detta är endast en rekommendation och 

inget krav. Presidiet kommer att vara samlat under helgen för att underlätta deras 

arbete, om det idet inte strider mot rådande rekommendationer.  
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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 hjälpa 

personer 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. 

 
TORSDAG 5 AUGUSTI 2021, KL 

18.00-20.00 

Utskott 1: Verksamhetsplan 2023-

2026  

Plattform: Zoom 

 
 
TISDAGEN 10 AUGUSTI 2021, KL 

18.00-21.00 

Utskott 1: motioner & propositioner, 

samt VoteIT & Zoom genomgång. 

Plattform: Zoom 

 
ONSDAGEN 11 AUGUSTI 2021, KL 

18.00-21.00 

Utskott 2: Ekonomisk genomgång, 

samt VoteIT & Zoom genomgång. 

Plattform: Zoom 

LÖRDAG 14 AUGUSTI 2021 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 15 AUGUSTI 2021 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 via detta formulär senast den 1 augusti. Där ser du alla 

uppgifter riksförbundet behöver inför stämman.  

  

Mer detaljerad information om hur man ansluter till mötet med mera kommer även 

att skickas ut till de anmälda ombuden som en bekräftelse på anmälan. 
 

Vi värnar om den demokratiska processen och vill därför att samtliga länsförbund 

som skickar ombud inkommer med ett protokollsutdrag eller motsvarande där beslut 

tydligt framgår att ombuden är demokratiskt valda till stämmoombud. Glöm inte att 

samtliga ombud måste vara medlemmar i 4H. Se till att ha blivit medlem innan du 

kommer till stämman.  

 
Du kommer få en bekräftan på din anmälan efter sista anmälningsdag då personal 
är åter tillbaka efter semestern. Om man har frågor kring stämman kan man höra av 
sig till stämmosamordnare Olof Segevall på olof.segevall@4h.se.  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=WrUO31mIjUOWyAlkRq2nBAMcpxWgV25DsjSQTmAPX8VUOUlVQkwzRUVDUU9HOUZSWlZUVlZDV1ZHSy4u
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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 2020 

b) Resultatrapport- och balansräkning 

2020 

       10.Revisorernas berättelse. 

11.Fastställande av balansräkning. 

12.Ansvarsfrihet för riksförbundsstyrelsens ledamöter. 

13.Behandling av styrelsens övriga förslag till riksstämman,  

a)     Proposition om Reduktion av medlemsavgift i särskilda fall 

b)     Proposition om Myndighetskrav på demokratisk uppbyggnad 
c)      Proposition om Verksamhetsplan 2023-2026 
d)      Proposition om Uppdatering av personalpolitiska programmet  
e)      Proposition om Avskaffandet av ”Sista kvartalare” 
f)      Proposition om Utökad demokratisk påverkan i organisationen –   

ombud på riksförbundsstämma 

14.Behandling av inkomna motioner  

a)     Motion om Riksläger vartannat år 
b)     Motion om Gemensam kontoplan för hela Sveriges 4H  

15.Behandling av styrelsens förslag till arbetsprogram,  

a)     Förslag till arbetsprogram 2022 

16.Behandling av riksförbundets budget, 

a)      Reviderad budget 2021 

b)      Beslut om medlemsavgift 2022 

c)      Beslut om fördelning av statsbidraget 2023 

d)      Beslut om arvoden och ersättningar 

e)      Förslag till reviderad budget 2021 och budget 2022 

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. 

22. Mötets avslutande 
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Riksförbundsstyrelsens årsberättelse 
 

a) Verksamhetsberättelse 2020 
 

 
Se separat bilaga 

 

 

b) Resultatrapport- och balansräkning 2020 
 

För resultatrapport och balansräkning se Verksamhetsberättelse s. 58-59. 
Separat bilaga  
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Propositioner 
 

a) Proposition om Reduktion av medlemsavgift i särskilda fall 
Proposition om stadgeändring i andra 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. 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.” 

 

Att               I stadgar för 4H-Klubb §5 lägga till ett nytt stycke till vilket tilder 
”Årsavgift kan, i enskilda fall, rediceras då det föreligger synnerliga skäl 
för detta. Beslut om sådan reduktion görs, på begäran av klubbens 
styrelse” 

 
Att               i stadgar för Länsförbund/Distrikt av 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 länsförbundet/distriktets styrelse.” 
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b) Proposition om Myndighetskrav på demokratisk uppbyggnad 
Proposition om stadgeändring i andra 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 Myndigheter för ungdoms- 
och civilsamhällesfrågor (MUCF) är att organisationen ska vara självständig och 
demokratiskt uppbyggd (8 § punkt 2 i Förordning (2001:65) om statsbidrag till barn 
och ungdomsorganisationer).  
 
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. MUCF har här tolkat att den traditionella uppbyggnad som många 
organisationer har inte uppfyller kravet på demokratisk uppbyggnad.  
 

På grund av MUCF:s tolkning fann vi oss tvingade att genomföra förändringar i 
stadgarna.  
 

Detta har efter ansökan 2020 överklagats av Djurskyddet Ungdom. Beslut har 
kommit från förvaltningsdomstolen och MUCF:s tolkning har då funnits vara 
inkorrekt.  
 
På stämman 2020 beslutades att ändra §18 i Klubbstadga till följande:  
“§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 överklagandet yrkar Riksförbundsstyrelsen: 
 

 
 
 
Att               stämman avslår stadgeändringen i sin helhet i sin andra läsning.  

 

 

 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

12 

c) Proposition om Verksamhetsplan 2023–2026 

 
Vad är en verksamhetsplan?   
En verksamhetsplan möjliggör att ni som medlemmar kan styra 4H:s verksamhet. 
Genom att påverka innehållet i verksamhetsplanen, på riks-, läns-, 
krets- eller klubbnivå, kan ni som medlemmar forma verksamheten 
och bestämma vad organisationen ska arbeta med. Det är riksförbundsstämman 
som behandlar och beslutar om riksförbundets verksamhetsplan.  
 

Hur tas verksamhetsplanen fram?   
Första steget är att ni medlemmar ger riksförbundsstyrelsen i uppdrag att ta fram en 
ny verksamhetsplan. Detta yrkar riksförbundsstyrelsen att stämman beslutar 
vid riksförbundsstämman 2021. Sedan börjar arbetet med att ta fram ett 
förslag som presenteras och beslutas om på riksförbundsstämman 2022. För att 
fånga upp vad ni medlemmar tycker att Sveriges 4H ska fokusera på är det viktigt 
att verksamhetsplanen tas fram i nära dialog. Riksförbundsstyrelsen planerar 
därför bland annat att bjuda in till digitala samråd under hösten 2021 kring 
utvecklingen av verksamhetsplanen, samt att diskutera verksamhetsplanen i 
samband med nationella konferensen 2022. Personal som är anställd inom 4H 
kommer även ges möjlighet att lämna synpunkter.   
 

Verksamhetsplan 2023-2026  
I vår nuvarande verksamhetsplan har Sveriges 4H i uppdrag att arbeta för att 
integrera Agenda 2030 för en hållbar utveckling i all vår 
verksamhet. Riksförbundsstyrelsen föreslår att 4H ska fortsätta att arbeta för ett 
hållbart samhälle i enlighet med Agenda 2030, vilket föreslås som en 
övergripande inriktning för verksamhetsplanen.   
För att kunna utveckla vår nuvarande verksamhet kommer det finnas 
olika fokusområden i verksamhetsplanen som går i linje med de globala 
målen. Fokusområdena ska även utgå ifrån att bidra till att uppfylla 4Hs vision. Inom 
varje fokusområde ska det finnas ett antal tydliga och mätbara mål.    
I samband med riksförbundsstämman 2021 kommer riksförbundsstyrelsen bjuda in 
till ett förmöte för att diskutera ett antal föreslagna fokusområden och ge möjlighet 
att påverka processen att ta fram verksamhetsplanen.  

 
Mot denna bakgrund yrkar Riksförbundsstyrelsen: 

 

 
 
 
Att               riksförbundsstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag på 

verksamhetsplan 2023-2026, samt presentera denna för beslut på 

riksförbundsstämman 2022.  
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 d) Proposition om Uppdatering av det personalpolitiska programmet 

 
Inom 4H finns ett styrdokument som heter ”Personalpolitiskt program för 
Riksförbundet Sveriges 4H”.   
 

“Det personalpolitiska programmet anger 4H:s 
principiella inställning i personalfrågor. Programmet redovisar de värderingar som 
ska ligga till grund för personalfrågornas behandling. 
 

Syftet med det personalpolitiska programmet är  
att fastlägga principerna för personalpolitiken inom RS 4H [Riksförbundet Sveriges 
4H].  
att öka insikten och förståelsen för personalfrågor.  
att få en enhetlig handläggning av personalfrågor i de olika organisationsleden och i 
olika delar av landet.”  
 

I Riksförbundets arbete med att gå igenom och uppdatera samtliga styrdokument 
har vi konstaterat att det finns ett stort behov att göra en rejäl förändring av detta 
dokument. Ett problem med detta dokument är att det innehåller i sig ingen 
information om vem som äger det och hur det får uppdateras. Oklarheten om 
ägandeskapet blir ett hinder för att komma vidare. Vi önskar därför ett beslut för att 
tydliggöra ägandeskapet för att förenkla vårt arbete.  
 
Mot denna bakgrund yrkar Riksförbundsstyrelsen: 

 

 
 
 
Att               ett tillägg görs till det personalpolitiska programmet med texten 

”Förändringar av detta dokument beslutas av Riksförbundsstyrelsen”. 
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e) Proposition om Avskaffandet av ”Sista kvartalare” 
Proposition om stadgeändring i första läsning 

 
4H har under många år haft konstruktionen att den som ansluter sig under årets 
sista kvartal blir medlem även nästkommande år. Detta har kunnat möjliggöra 
kampanjer i slutet av året för att öka medlemsantalet (exempelvis körde Södra 
Älvsborg ”Öka takten, sista kvarten”). I praktiken ser nu vår verksamhet annorlunda 
ut, där anslutningar till verksamheten kommer terminsvis.  
 

Regelverket för att söka statsstöd via MUCF ändrades för ca tio år sedan och 
gjorde att vi inte automatiskt kan använda dessa medlemmar som underlag för att 
söka bidrag år två. Detta då medlemmen måste ta ett aktivt ställningstagande under 
aktuellt år för sitt medlemskap. För att lösa detta har vi uppmanat sista kvartalarna 
att bekräfta sitt medlemskap det andra året. I praktiken är det väldigt få som gör 
detta.  
 

Vi har även upptäckt fall där man väntar med att betala medlemsavgiften för att få 
ut mer för pengarna. Detta innebär att deltagare i våra aktiviteter går oförsäkrade 
samt att vi behöver lägga tid på att följa upp obetalda medlemskap.  
 

I och med införandet av medlemssystemet Membersky har en mängd frågor kommit 
i dagen. Vad händer om en helt enkelt väntar med att betala den faktura man fått? 
Hur ska vi skilja ut de som är sista kvartalare från de som bara är sena med 
betalningen? I tidigare system markerades de sista kvartalarna av den som 
rapporterade in medlemmen, men nu är det medlemmen själv eller en förälder som 
fyller i uppgifterna.   
 

Sammanfattningsvis motsvarar inte den komplexitet och arbetsinsats som krävs för 
att hantera denna konstruktion den nytta den tillför. I våra stadgar finns ett tillägg 
under paragrafen om årsavgift som styr detta. Det tillägget vill vi stryka och därmed 
avskaffa ”Sista kvartalare”. 
  
Om det finns ett tydligt behov att använda någon form av subventionering av 
årsavgiften för att kunna värva och behålla medlemmar så hänvisar vi till vår 
proposition i andra läsning ”Reduktion av medlemsavgift i särskilda fall”.  
 

Om ändringen går igenom kommer beslut i andra läsning kunna tas på stämman 
2022 och de som blir medlemmar sista kvartalet 2022 kommer inte att bli 
medlemmar per automatik 2023.  
 
Mot denna bakgrund yrkar Riksförbundsstyrelsen: 

 
 
Att               i en första läsning stryka texten ”Dock gäller att ny medlem som 

ansluter sig efter den 1 oktober erlägger avgift som även gäller 

nästkommande år.” i stadgar för Riksförbund (§5), 

Länsförbund/distrikt (§5) samt Klubb (§5).  
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f) Proposition om Utökad demokratisk påverkan i organisationen – 
ombud på riksförbundsstämma 

Proposition om stadgeändring i första läsning 
  
Vi tror att en välkommen förändring i organisationen vore att genomföra en förändring så 
att även klubbarna utser stämmoombud vid sidan av länsförbunden. Vi tror att detta kan 
skapa en helt annan känsla av ägandeskap för hela organisationen.  
  
Vi anser även att det är ett demokratiskt problem att riksförbundsstyrelsen har rösträtt vid 
stämman, varför vi valt att föreslå att denna rösträtt tas bort.  
  
Därutöver önskar vi ett förtydligande kring möjligheten att genomföra stämman digitalt.  

 
Mot denna bakgrund yrkar Riksförbundsstyrelsen: 

 
 
Att               §15 i Riksförbundets stadgar byts ut i sin helhet till följande:  
                      På länsförbunds-/distriktsstämman utses två stämmoombud, för tiden till 

nästa ordinarie länsförbunds-/distriktsstämma, samt suppleanter för dessa.  
  
                     Klubb som är ansluten till Sveriges 4H utser på årsmöte ett ombud och 

ytterligare ett ombud om klubbens medlemsantal överstiger 250 medlemmar. 
Klubben väljer även suppleanter för dessa ombud.  

  
                     För att klubben ska ha rätt att utse ombud måste den rapporterat minst 10 

medlemmar samt haft årsmöte under de senaste två åren samt skickat 
in årsmöteshandlingar för innevarande år till riksförbundet. Uppstartsmöte 
likställs med årsmöte.  

  
                     Riksförbundets styrelse kan, om särskilda skäl föreligger, besluta om dispens 

från ovanstående. Detta ska i så fall tydligt meddelas stämman vid 
fastställande av röstlängden och stämman har därvid rätt att överpröva 
riksförbundsstyrelsens beslut.  

  
                      Det medlemsantal som används vid beräkningen enligt ovan är det som finns 

registrerat hos Riksförbundet den sista december året före ordinarie stämma.  
  
                     Vid extra stämma används samma beräkning gällande antalet ombud och rätt 

att utse dessa som vid den föregående ordinarie stämman, även om den 
extra stämman sker påföljande år.   

  
                     Utsedda stämmoombud och suppleanter skall vara medlemmar i den klubb de 

representerar respektive i en klubb ansluten till det länsförbund/distrikt de 
representerar, och får ej vara anställd inom 4H. De får ej heller vara ledamot 
eller suppleant i riksförbundsstyrelsen.  
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Att               i Riksförbundets stadgar §16 ändras följande stycke:  
                     Riksstämman öppnas av riksförbundsstyrelsens ordförande och vid förhinder 

för denne av den som styrelsen utsett till detta. Rösträtt vid riksstämma har 
ledamot av riksförbundsstyrelse, ledamot av förtroenderåd och länsförbunds-
/distriktsombud med vardera en röst. Vid beslut i punkterna 7, 8, 9, 10 och 16 
i ärendelista för riksstämma har riksförbundsstyrelsens ledamöter inte rösträtt. 
Röstberättigade måste vara personligen närvara  

  
… till …  
  
Riksstämman öppnas av riksförbundsstyrelsens ordförande och vid förhinder 
för denne av den som styrelsen utsett till detta. Rösträtt vid riksstämma har 
ombud utsedda enligt §15. Röstberättigade måste vara personligen 
närvarande. Yrkanderätt vid riksstämma har ombuden samt 
riksförbundsstyrelsen, generalsekreteraren och revisorerna. Yttranderätt har 
samtliga medlemmar och personal i organisationen.  
 
 

Att               §16 i Riksförbundets stadgar kompletteras med följande stycke:  
Riksförbundsstyrelsen kan vid behov besluta att stämma skall hållas digitalt 
och beslutar om så är fallet även på viket sätt ombud skall anses personligen 
närvarande.  

 
Att               §14 i Stadgar för 4H-klubb kompletteras samt konsekvensändras:  

Ny punkt 16 – Val av ombud till riksförbundsstämma  
Befintlig punkt 16 och efterföljande numreras om till 17, 18 osv.  
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Motioner 

a) Motion om Arrangera riksläger vartannat år  
 

Avsändare:   

Hallands 4H:s länsförbundsstyrelse 
  
Bakgrund:  
Nordiskt 4H-läger är ett läger för alla 4H:are i de nordiska länderna: Norge, 
Sverige, Danmark och Finland. Det brukar komma upp mot 1 500 deltagare och 
arrangeras vartannat år. Åldersgränsen brukar vara 14 år och uppåt.  
Senast det arrangerades ett nordiskt 4H-läger i Sverige var 2005. Det var även, 
i alla fall så vitt vi vet, den senaste gången Sverige var märkbart representerade 
på ett nordiskt 4H-läger. Under 2021 skulle vi i Hallands 4H egentligen arrangerat 
nordiskt 4H-läger men på grund av pandemins effekter lyckades vi inte 
genomföra detta. Vi har dock genom vår planeringsprocess fått försmak på hur 
fantastiska nordiska 4H-läger faktiskt är och vi vill nu slå ett slag för Sveriges 
deltagande på dessa läger.  
Övriga länder i Norden har alltid ett gediget deltagande på nordiskt läger och detta 
beror så som vi ser det på en huvudsaklig faktor. De arrangerar enbart nationella 
läger vartannat år. Vi i Sveriges 4H arrangerar emellertid vårt riksläger varje år. Att 
vi arrangerar riksläger samma år som det arrangeras nordiskt läger gör det enligt 
vår mening väldigt svårt för Sveriges 4H att ha ett stort deltagande på nordiskt 4H-
läger. Till att börja med så har dessa läger ofta arrangerats under samma vecka. 
Det dessutom flertal andra faktorer, såsom t.ex. begränsad ledighet och ekonomi, 
som gör att en 4H:are med allra största sannolikhet väljer att delta på antingen det 
ena eller det andra läger. I ett sådant läge är riksläger allt som oftast det 
mer beprövade alternativet och det blir därför lätt att man väljer det även om man 
kanske egentligen är sugen på att testa på något nytt och spännande i form av ett 
internationellt läger.   
Efter att ha pratat med våra kära 4H-vänner i resten av Norden är det uppenbart 
att de saknar Sveriges närvaro på nordiskt 4H-läger och strävar efter att vi ska bli 
en större del av deras gemenskap. Vi i Hallands 4H vill nu ansluta oss till 
denna strävan.  
 
 
Mot denna bakgrund yrkar Hallands 4H:  
 

Att               Inget nytt länsförbund väljs som arrangör för riksläger år 2025, till 
förmån för en kampanj om ett större deltagande på nordiskt läger 
2025.  

 
Att            Sveriges 4H:s riksläger, från och med 2024, enbart arrangeras 

vartannat år.  
 
 
Bästa hälsningar,    
Hallands 4H:s länsförbundsstyrelse  
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Riksförbundsstyrelsens svar: 
 

Tack till Hallands 4H för motionen. Rikslägret är ett årligt arrangemang som 
samarrangeras av riksförbundet tillsammans med ett värdlän varje år. Motionen 
lyfter ett intressant förslag och vi håller med i andemening att det vore av 
intresse samt roligt att öka deltagandet från Sveriges 4Hs sida i sådana 
internationella arrangemang. Vidare ser Riksförbundsstyrelsen inte något problem i 
att bifalla Hallands motion, det uppstår dock en del praktiska punkter som behöver 

tänkas ut och lösas. Exempel på detta är:  
• Stämma frilagd från Riksläger åtminstone vartannat år  
•  Samordning av Sveriges lägertrupp på Nordiska läger  
  
• Ökad förväntan att Sveriges 4H arrangerar Nordiskt läger  

  
Riksförbundsstyrelsen har inget yrkande i denna fråga. Det är fullt möjligt att 
arrangera riksläger vartannat år till förmån för deltagande på nordiskt läger om detta 
är medlemmarnas önskan. Riksförbundsstyrelsen ser fram emot att ta del av 

organisationens syn på frågan genom diskussion på stämman.  
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b) Motion om Gemensam kontoplan för hela Sveriges 4H 
 

Avsändare: 
Hallands 4H:s länsförbundsstyrelse 
  
Bakgrund:   
Sveriges 4H är en stor organisation med många länsförbund, klubbar, gårdar och 
kretsar under sig. Alla organisationer har inkomster och utgifter, och dessa ska 
bokföras. När man bokför inkomster och utgifter kategoriserar man dem i olika 
kategorier. Dessa kategorier kallas för konton. Alla konton bildar sedan tillsammans 
en kontoplan.   
Idag är det upp till alla länsförbund, klubbar, gårdar och kretsar att bokföra utefter 
den kontoplan som passar dem bäst. Att varje organisation själva får bestämma 
vilken kontoplan de ska använda sig av kan ha vissa fördelar, men även stora 
nackdelar.   
Att vi idag använder oss av olika kontoplaner resulterar i:   
 

• Att det är oerhört svårt att jämföra ekonomin mellan 
olika organisationer. Till exempel hur två olika klubbar eller 4H-gårdar 
hanterar sin ekonomi, trots att de i flera fall har liknande verksamhet, 
utgifter och inkomster. Detta då de bokför med olika kontoplaner.   
 
• Att det är mycket svårare att hjälpa varandra med ekonomiska frågor, 
så som bokföring då det krävs att man sätter sig in i varandras 
kontoplaner. Att sätta sig in i varandras kontoplaner kan vara mycket 
tidskrävande samt svårt vilket resulterar i svårigheter med att hjälpa 
varandra.  

 
•  
• Att det i flera av våra klubbar, kretsar, länsförbund och gårdar enbart är 
några få som faktiskt har koll på ekonomin då det är dem som vet hur 
transaktioner har bokförts tidigare. En förutsättning för att ha en 
fungerade verksamhet är att ha en fungerade ekonomi, men än viktigare 
är det att medlemmarna förstår sig på den. Idag är det få som förstår sig 
på ekonomin, vilket är ett stort hot. Att några få personer har koll på 
ekonomin är dels en stor belastning för dem, men även en stor risk för de 
andra då de lägger ett stort ansvar på några få individer. Med en 
gemensam kontoplan kan fler läsa av och förstå sig på varandras 
ekonomier, vilket enbart är positivt.    
 

Med en gemensam kontoplan skapar vi förutsättningarna för att fler ska kunna 
samarbeta och hjälpa varandra när det kommer till bokföring och andra ekonomiska 
frågor. Detta är oerhört viktigt då få inom Sveriges 4H har den kunskapen som i 
många fall krävs, framför allt i våra klubbar.   
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Att införa en gemensam kontoplan kan på kort sikt vara en stor utmaning då många 
har bokfört på samma sätt under många år. Men är på lång sikt en förutsättning för 
att skapa en starkare ekonomi och ett bättre samarbete mellan klubbar, kretsar, 
gårdar och länsförbund – framför allt när det kommer till ekonomi.  Att fler har koll 
på ekonomin är en förutsättning för att vi ska kunna bedriva en bättre och säkrare 
verksamhet i hela Sverige.   
Denna motion är inspirerad av Norges 4H som har samma kontoplan för hela 
organisationen.  
  
Mot denna bakgrund yrkar Hallands 4H:  
Att               riksförbundsstyrelsen alternativt en vald ekonomigrupp undersöker vad 

som krävs för  att vi inom 3 år ska ha en gemensam kontoplan för hela 
organisationen.   

 

Att               riksförbundsstyrelsen alternativt en vald ekonomigrupp skapar 
de förutsättningar som  krävs för att vi inom 3 år ska ha en gemensam 
kontoplan för hela organisationen.  

 

Att               riksförbundsstyrelsen alternativt en vald ekonomigrupp utbildar och ser 
till att den nya  kontoplanen går att implementeras för hela 
organisationen inom 3 år.   

 

Bästa hälsningar,   
Hallands 4H:s länsförbundsstyrelse  
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Riksförbundsstyrelsens svar: 
 

Vi tackar avsändaren för motionen som tar upp en viktig fråga. Det skulle vara en 
stor fördel för verksamheten på alla nivåer om vi kunde göra sammanställningar av 
ekonomin. Då kan vi också mot myndigheter på en aggregerad nivå tala om 
hur stor vår verksamhet faktiskt är. Vi kan även med vår storlek ha ett gott 
förhandlingsläge vid exempelvis gemensamt foderinköp från Granngården eller 
liknande.  
 

Exempelvis kan vi lära av varandra hur ekonomin i en typisk 4H-gårdsverksamhet 
ser ut och använda detta i bidragsförhandlingar mot kommuner. Detta är ett arbete 
som skulle komma alla tillgodo.  
 

I samband med detta kan man även samla in statistik på gällande uppskattat antal 
besökare i öppen gårdsverksamhet, antal lägerdeltagare och liknande som visar 
hur viktiga 4H är i samhället och hur många vi når med vår verksamhet. I dagsläget 
har vi bara uppgift om antal medlemmar.  
 

Hur man hanterar ekonomin ser dock väldigt olika ut på olika håll i landet, och vi tror 
därför att en gemensam kontoplan kan ta tid att införa. Vi vill då hellre förlita oss på 
en gemensam rapportstruktur och en ny framtagen kontoplan som stödjer denna 
rapportering så det finns en morot att införa den.  
 

Vidare skulle vi gärna ha en ekonomigrupp, men det räcker för stämman att ge 
uppdraget att lösa detta till styrelsen och så kan styrelsen delegera till en eventuell 
ekonomigrupp eller till personalen.  
 

Sammanfattningsvis ställer vi oss bakom motionärens intentioner, men har valt en 
något annorlunda inställning och formulering av det föreslagna beslutet.  
 

Vi yrkar på avslag på motionens samtliga att-satser till förmån för följande:  
 

Att               Riksförbundsstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett system för hur 
länsförbund, distrikt och andra enheter med större ekonomiska 
åtaganden årligen ska rapportera sin ekonomi till riksförbundet. 

 
Att               Riksförbundsstyrelsen tar fram en gemensam kontoplan som bygger 

på det sätt ekonomin ska rapporteras samt en plan för utbildning 
i användning av denna.  

 

Att               arbetet ska slutrapporteras senast på stämman 2024.  
 

Att               Riksförbundsstyrelsen avrapporterar status i detta arbete årligen på 
stämman. 
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Styrelsens förslag till arbetsprogram 
 

a) Förslag till arbetsprogram 2022 

Rix22

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: 28–30 januari 

Plats: Valla Folkhögskola, Linköping 
 

 

4H-klubbarnas Riksfinal 
Beskrivning: 

Riksfinalen kommer i en ny 

utformning! Riksförbundet har fått 

bidragsmedel för att utveckla 

konceptet. Mer information kommer.   

Målgrupp: Medlemmar. 

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 

Beskrivning: 

Rix22 arrangeras av Hallands 4H. 

Rix är ett återkommande läger för 

medlemmar inom Sveriges 4H.  

Målgrupp: Medlemmar från 14 år.  

Datum: Information kommer 

Plats: 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: 17 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 2021 
 

 
Reviderad budget finns under punkt e) Förslag till reviderad budget 2021 och budget 2022. 

 
 

b) Beslut om medlemsavgift 2022 
 

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 2022.  
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c) Beslut om fördelning av statsbidraget 2023 
 

Förslag på fördelning av 2023 års statsbidrag till länsförbunden enligt följande: 
 
Sveriges 4H får under december månad 2022 information om vilket statligt stöd som 
utbetalas från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) till vår 
verksamhet. Detta stöd beräknas på verksamhet genomförd under 2021. 
 
Riksförbundsstyrelsen föreslår att 20% av det beviljade stödet fördelas till 
länsförbund/distrikt enligt följande två beräkningsnycklar: 
 

- Antalet av MUCF godkända lokalavdelningar* med godkända handlingar 
rörande 2021 års verksamhet inkomna till riksförbundet senast 2022-06-01. 
 

- Antalet av MUCF godkända medlemmar i åldern 6–25 år enligt det centrala 
medlemsregistret per den 2021-12-31 

 
Riksförbundsstyrelsen föreslår vidare att 5% av stödet fördelas jämnt mellan samtliga 
länsförbund/distrikt med minst en av MUCF godkänd lokalavdelning rörande 2021 års 
verksamhet. 
 
Således fördelas 25 % av det totala stödet vidare till länsförbunden av Sveriges 4H 

 
Utbetalning av stödet sker under fyra tillfällen i lika stora delar med utbetalningsmånaderna 
februari, april, juli och oktober, under förutsättning att länsförbundet eller klubben bidragen 
härrör från inte har någon skuld till riksförbundet. Med skuld likställs lånefordran eller 
förfallen kundfordran.  
 
 
* Med lokalavdelningar menas 4H-klubbar och 4H-avdelningar 
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d) Beslut om arvoden och ersättningar 

 
Valberedningens förslag till arvode:  
 
Valberedningen föreslår oförändrat arvode enligt följande: 
 
Styrelsen 
Till Styrelsens förfogande 70% 
Ordförande 40% 
VU 20% 
VU 20% 
Ledamot 15% 
Ledamot 15% 
Ledamot 15% 
Suppleant 12% 
Suppleant 12% 
Suppleant 12% 
Suppleant 12% 
Suppleant 12% 
 
Totalt 255% 
 
Arvodet ovan utgår till styrelsemedlem som har deltagit i minst 60% av styrelsens 
möten. 
 
Styrelsen har möjlighet att ta ut förlorad arbetsinkomst upp till 150kr/timme. 
Styrelsen har möjlighet att ta ut reseersättning på 18,50kr/mil dock ska man tänka på 
att samåkning ska ske i största möjliga mån. 
 
Valberedning 
Fast arvode 
Sammankallande 7% Ledamot i valberedningen 7% Ledamot i valberedningen 7% 
Ledamot i valberedningen 7% Ledamot i valberedningen 7% Totalt 35% 
 
Arvodet ovan utgår till medlemmar i valberedningen som har deltagit i minst 60% av 
valberedningens möten. 
Valberedningen har möjlighet att ta ut förlorad arbetsinkomst upp till 150kr/timme. 
 
Revisorer 
999 per lekmannarevisor i fast arvode 
 
Ovan förslag utgör 290% av ett prisbasbelopp 
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e)  Förslag till reviderad budget 2021 och budget 2022 
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Valberedningens förslag till stämman 2021 
 

 
Styrelsen 

 
 

Katarina Ulfsparre                         Gotland                      Ordförande                   Omval 1 år 
 
 

Elin Niklasson                                 Stockholm                  Ledamot                        1 år kvar 

Filip Carlsson                                  Halland                       Ledamot                      Omval 2 år  

Anna Säll                                         Stockholm                  Ledamot                      Omval 2 år 

Lukas Johansson                            Gotland                      Ledamot                        1 år kvar 

Erik Johansson                               Stockholm                  Ledamot                      Omval 2 år 
 
 

Emma Hansson                              Älvsborg                     1/Suppleant                 Omval 1 år 

Olof Segevall                                  Stockholm                  2/Suppleant                 Omval 1 år 

Linda Lybing                                   Jönköping                  3/Suppleant                    Omval 1 år 

Erik Simonsson                               Jämtland                    4/Suppleant                  Omval 1 år 
Emilia Starck                                                                         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                                                              Omval 1 år 
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Valberedningskommiténs förslag till stämman 2021 
 

Ella Nyström (Sammankallande)                    Värmland                                           1 år kvar  

Erik Inghammar                                                 Älvsborg                                              1 år kvar 

Julia Österlund                                                  Gotland                                              1 år kvar 

Gustav Persson                                                 Skåne                                                 Nyval 2 år 

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

ansvarstagande människor med respekt för 
omvärlden. 

RIKSFÖRBUNDET SVERIGES 4H 
STÄMMOHANDLINGAR 2021 


