
Årsplan Hauk 4H 2016 

 Aktivitet Hauk Styremøte Annen aktivitet Frister 

Jan 19.01. Ski-

/skøytedag på 

Byrkjelandsvatnet 

12.01.2016 8.-10. Klubbrådgiver-samling 

på Sand 

19.1.Frist for valg av 

oppgave 

Feb 9.2. Karneval (og 

utdeling av bøker) 

(Ansvarlige for 

vask:Liv 

Irene/Magne Egil og 

Torunn/Bjørn) 

4.02.2016, 

etterpå 

møte for 

klubbråd-

giverne 

12.-14. Styrevervkurs på Orre 4.-16. Påmelding til storkurs 

Mars 11.3. Overnattting på 

bygdahuset. 

(Ansvarlige for 

vask:Oddlaug/ 

Osmund og 

Sølvi/Sverre) 

10.03.2016 11.-13. Kurshelg, Grøn 

framtid, (Kjøttproduksjon) 

11.-13. Ungdoms-konferanse 

«Klart vi kan» 4H Norge 

11.3.Frist for innlevering av 

bøker med avtale og plan 

Apr 20.4. Tur til 

Skjøljanuten. Ta med 

niste og drikke. 

06.04.2016 1.-3. Storkurs på Øksnevad 

vgs 

8.-10.Kurshelg, Grøn framtid, 

(Gris) 

15.-17. Kurshelg, Grøn 

framtid, (Inn på tunet og 

Skog/motorsag) 

1.4. Påmelding landsleir (og 

fellestransport dit) åpner 

4.4. Påmelding fylkesleir 

åpner 

5.4. Stoffrist Knask 1/2016 

Mai 4.5. Kafe/grilling, 

aktiviteter (kano) 

02.05.2016 4.5. 4H-dagen 10.5. Påmelding til fylkesleir 

stenger 

Bestilling av 4H-merker 

Juni 25.6. St.Hans-feiring 

i Kvaløy 

 24.-27. Fylkesleir i Suldal  

Juli  01.07.2016 23.-30. Landsleir på Bygdø 

Kongsgård 

 

Aug 31.8. Fisking/ Suppe 22.08.2016  Årets aspirantleir blir 

forhåpentligvis i Sandeid, 

Sept 8.9. Elvesafari 01.09.2016 17.-18. Gøy på landet, 

4Hgårder i Norge 

enten i august eller i 

september 

Okt 21.10. Haustfest 03.10.2016   

Nov 13.11. Kafe/ 

hestekjøring 

03.11.2016  1.11. Stoffrist Knask 2/2016 

1.11. Påmelding for 

klubbrådgiversamling 2017 

16.11. Påmelding 

styrevervkurs 2017 åpner 

Des 8.12.Årsmøte/ graut. 

(Ansvarlig for 

vask:Elisabeth/ Knut 

Jostein og Anne 

Gro/Willy) 

01.12.2016  1.12. Påmeld. for klubb-

rådgiversamling 2017 stenger 

15.12. Frist for å søke 

Frifond-prosjektstøtte 

15.12. Div frister, styret  



 

  Årsplan for 4H Rogaland 2017: 

6.-8.januar Klubbrådgiversamling  

10.-12.februar Styrevervkurs 

30.mars.-1.april Storkurs på Klepp 

04.05.2017 4H-dagen 

23.-26. juni  Fylkesleir i Vindafjord 

29.juli-5.august Nordisk leir i Østfold 

(Obs! Datoene kan bli endret!)  

 

Kommentarer og utfyllende informasjon til årsplanen: 

  

Om vasking på Bygdahuset og tilbakelevering av nøkkelen: 

Hver gang 4H har hatt en aktivitet på Bygdahuset, (unntatt styremøtene), må det vaskes etterpå og 

leveres tilbake nøkkel til Stein Gunnar. For å avlaste klubbrådgiverne er det satt opp to foresatte-par 

på lista for hver gang til dette. Det er viktig at disse selv bytter med noen andre foreldre dersom de 

ikke kan gjøre dette når de er satt opp.  

 

Om oversikt for høsten: 

Det vil komme en ny aktivitetsplan for høsten i september. Da vil det kanskje være justeringer og 

forandringer, og det vil være en oversikt over øvinger fram til haustfesten, samt hvem som settes 

opp som ansvarlige for vasking etter øvingene. 

 

Om «Stoffrist til «Knask»»:  

Medlemsbladet Knask får alle 4H-medlemmene tilsendt to ganger i året. Dette er medlemsbladet for 

alle i 4H Norge, og her står det mye kjekt, og nyttig. Det er et sterkt ønske om at klubbene og de 

enkelte medlemmene bidrar med stoff til bladet. Dette er først og fremst til den delen av bladet som 

heter «Klubben min», hvor redaktøren ønsker seg bilder, reportasjer osv fra aktiviteter i klubben. 

Dersom noen av dere har noe å bidra med, ta kontakt med en av klubbrådgiverne. 

 

Om «Grøn framtid»: 

Grøn framtid er et samarbeidsprosjekt mellom flere aktører innen landbruk, skogbruk og 

fiskerinæringen og 4H Norge. Det har til hensikt å fremme interessen for naturbruk og 

matproduksjon, blant de mellom 14 og 18 år. Det arrangeres kurshelger med overnatting innen ulike 

fagområder på gårder eller lokaliteter med spesiell kompetanse. For mer info, se nettsidene 

gronframtid.no eller www.4h.no/rogaland eller ta kontakt med en av klubbrådgiverne. 

 

Om påmelding til kurs, leir mm: 

Når du har medlemsnummeret ditt, kan du selv melde deg på aktiviteter via nettsida 

www.4h.no/rogaland, ved å gå inn på «min side». Dersom dere ikke får det til kan dere ta kontakt 

med en av klubbrådgiverne eller sende en mail til de som jobber på fylkeskontoret (epostadressa på 

nettsida).  

Viktig melding til medlemmene: Dersom du vil melde deg på noe, må du avtale det med foreldrene 

dine først! 

Viktig melding til foresatte: dersom deres barn melder seg på et arrangement som krever at noen 

voksne er med, kan dere bli bedt om å være med.  

 

Om div frister for styret i des.:   

 Endre opplysningene i medlemsregisteret 

http://www.4h.no/rogaland
http://www.4h.no/rogaland


 Årsmelding 2016 (Sekretær 2016) 

 Legg inn nytt styre/ oppdater tillitsvalgte 

 Sende til 4H Rogaland (rogaland@4h.no eller i posten):  

   Årsplan 2017 (sekretær) 

   Sammendrag av regnskapet for 2016 (kasserer). (Dette    

   MÅ være signert av kasserer og revisor. Tips: ta bilde    

   med mobilen og send!) 

(Alle fristene bør sjekkes opp mot Rogaland 4H sine nettsider (ressurssidene for styret og 

klubbrådgiverne.) 

 

 

 

 

 

Vel møtt til et nytt 4H-år, og et spesielt velkommen til nye medlemmer! 

Vi kommer til å gjøre mye kjekt i lag i år, i tillegg til at det blir arrangert mange interessante leirer 

og aktiviteter fra sentralt hold. Alle oppfordres til å besøke www.4h.no/rogaland av og til, for her 

står det mye nyttig, og til å lese medlemsbladet «Knask», som kommer to ganger i året. Dette 

gjelder både store og små. I år har vi prøvd å lage en oversikt over hva som er aktuelt for oss 

gjennom hele året, på ei liste dere kan henge på kjøleskapet eller en annen plass den syns godt.  

 

Styret i Hauk 4H er delvis nytt i år: Det ser slik ut: 

Leiv Vidar Rønnevik- leder. Tlf 97422849 

Helene Skulerud-nestleder 

Kamilla Staurland-styremedlem 

Johannes Staurland- sekretær.  

Cruys Magnus Skulerud- kasserer. Tlf 46783215 

 

I år er vi hele seks klubbrådgivere i Hauk 4H, og det er: 

Bjarne Rønnevik, tlf 48104131 

Anette Haugland, tlf 93283945 

Åse Vigdis Rønnevik, tlf 45431893 

Halldis Kaldheim Skogen, tlf 95291295 

Jan Hendrik Hansen, tlf 41671036/52761128 og  

Kristin Kirkeberg Hansen, tlf 45507082/ 52761128 

 

Åse Vigdis er med på tredje året, og Halldis på andre. Resten er nye. Vi kommer til å bytte på å 

være med på det som skjer i Hauk 4H. Ta bare kontakt med oss om dere lurer på noe! 

 

Vi vil i år prøve å sende ut så mye informasjon som mulig på epost til alle foresatte. I tillegg legger 

vi også informasjon ut på facebook, under Hauk 4H Imsland, for de som er med der. 

 

I februar vil det sendes ut en liste over alle medlemmene til alle, med kontaktinformasjon. Denne 

kan dere bruke om dere vil bytte vakter ol med andre foreldre. Det vil etterhvert også komme et 

skjema med spørsmål om publisering av bilder, tillatelse for bading, båtturer etc.  

 

Mvh Hauk 

 

 

mailto:rogaland@4h.no
http://www.4h.no/rogaland

