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ÅRSMØTE i NIFYEA på Vikingskipet motell og vandrehjem, Hamar, 12.mars 2005
Oppmøtte med stemmerett:
Jon Kåre Solås, Kristine Nyborg, Eirin Kristiansen, Bodil Pedersen, Geir Sandvik Hjelen,
Anne Marie Halvorsen, Arnfinn Horneland, Arne Forbord, Eva Hodnefjell, Marianne
Hjerpeset, Signe Nylend, Ingebjørg Øveraasen (fram til klokken 12.15), Hilde W. Riser,
Reidun Martinsen, Christian Harholt, Maria Skartsæterhagen og Anna Moxnes (sistnevnte var
med etter lunsj).
Oppmøtte uten stemmerett:
Kathleen Thoresen, Birgit Hårtveit og Bjørn Børke (sistnevnte var med etter lunsj).
Ordstyrer:
Jens Olav Rydningen (fra klokken 15.30: Bjørn Børke)
SAKSLISTE
1: Åpning av møtet ved leder Jon Kåre Solås
2: Godkjenning av innkalling og saksliste
Enstemmig godkjent.
3: Konstituering
3.1 Godkjenning av innkalling og saksliste, enstemmig vedtatt.
3.2 Valg av møteleder: Jens Olav Rydningen, enstemmig vedtatt.
3.3 Valg av referent: Kristine Nyborg, enstemmig vedtatt.
3.4 Valg av to medlemmer til å skrive under protokollen: Signe Nylend og Hilde W.
Riser, enstemmig vedtatt.
3.4 Valg av tellekorps: Birgit Hårtveit og Kathleen Thoresen, enstemmig vedtatt.
4: Gjennomgang og godkjenning av årsmelding
Jon-Kåre Solås gikk gjennom årsmelding for 2004.
Forslag til revidering av årsmelding:
Ann-Karin Aas er fra Nordland og ikke Telemark, dette bør rettes på. Det ble stilt spørsmål til
hvorfor utreisekurset i år er tatt med i årsmeldingen for i fjor. Grunnen til at det er gjort slik er
at IFYE-året er mellom hvert årsmøte. Når det gjelder IFYE-kafeer har det vært flere av dette
i Oslo før sommeren i 2004, dette bør komme med. I årsmeldinga står det at det er kun to som
er med i valgkomiteen, dette er Hallvard og Solveig, men i følge § 7 i NIFYEAs vedtekter er
det tre stykker som skal sitte i valgkomiteen. Her har det skjedd en teknisk feil. Knut Herrem
Vognild er også med, men han har ikke kommet med på listen, dette bør rettes på. Ingebjørg
kommer fra Hedmark og ikke ”Hedemark”.
Med disse endringene godkjennes årsmelding enstemmig av årsmøtet.
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5: Gjennomgang og godkjenning av regnskap
Regnskapet ble presentert av Maria Skartsæterhagen. Forslag til endringer:
Posten som kalles NIFYEA er så stor på grunn av at det er medlemskontingent for to år.
Det er et underskudd på 75.000 kroner, en grunn til dette er at vi har ikke fått støtten på
20.000 kroner fra Norske 4H. Dette er en støtte vi bruker å få hvert år, vi la inn søknad før jul,
men den er enda ikke innbevilget på grunn av noen problemer med kontingentinnbetalingen
fra NIFYEA. Vi har også med et etterslep fra noen år før å gjøre. Siden 1999 kan ikke Norske
4H se at NIFYEA har betalt inn kontingentpengene, derfor ser de det som en løsning at støtten
for dette året frafaller. I stedet for å få innvilget 20.000 støtte vil de gjenstående
kontingentbetalingene strykes. Framover vil denne innbetalingen skje innen 1. februar, så vi
presser alt mer i system igjen. Høstkurset gav også mer utgifter enn NIFYEA regnet med,
kanskje fordi vi arrangerte et større høstkurs, i samarbeid med Norske 4H-alumner
Revisors beretning:
Alle bilag er i orden, bortsett fra et bilag på kroner 140, men dette er før nåværende kasserers
tid. Det er en differanse på 60.000,- fra det som er ført og det som står på bok. Disse tallene er
allikevel ikke så stygge, dette er på grunn av regnskapstekniske ting. Dette innebærer at de
60.000 skal trekkes fra underskuddet på 75.000, og det er derfor 15.000 i differanse.
Underskuddet er penger som har stått utenfor konto fra konferansefondet for å gi mer renter.
Enkelte av årsmøtets deltakere foretrekker den gamle måten å sette opp regnskapet på, og det
foreslås å sette til en kolonne til regnskapet hvor årets budsjett presenteres, for å sammenligne
regnskap med budsjettet som ble satt opp. Dette vil revisor i samarbeid med kasserer gjøre før
1.mai 2005.
Årsmøtet etterlyser matbokser, som ble nevnt under PR-posten i regnskapet, i årsmeldinga.
Det står kort kommentert under mottak, men bør redegjøres mer om hva dette er i
årsmeldinga. Årsmøtet etterlyste klare tall på ”Vindu til verden”. Dette 4H-prosjektet bør
redegjøres for i en egen post. Pengene til ”Vindu til verden” bevilges fra konferansefondet,
men styret vil sette opp et nytt regnskap så dette synliggjøres. Dette sendes som sagt ut før
1.mai 2005. Dette vil føre til at vi vil kunne se de reelle utgifter og reelle inntekter.
Oppsummering:
Det skal synliggjøres et eget regnskap for konferansefondet, ifølge § 5 i konferansefondets
vedtekter skal det fremlegges et eget regnskap for konferansefondet på årsmøtet. Når det
gjelder 4H-prosjektet ”Vindu til verden” skal det gjøres klart hvilke utgifter det har vært i
forhold til dette arbeidet. Budsjettet for gjeldende år skal framlegges sammen med regnskapet
på årsmøtet.
Det ble ytret ønske om klargjøring av regnskapet før godkjenning:
Et fullstendig ført regnskap godkjent av revisor skal sendes ut sammen med
årsmøteprotokollen før 1.mai.
Regnskapet for 2004 godkjennes med følgende betingelser:
- Forslag og kommentarer fra årsmøtet innarbeides i samarbeid med revisor
- Endelig ført regnskap sendes ut sammen med protokollen innen 1. mai 2005
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6: Gambia-prosjektet
Informasjonssak ved Signe Nylend.
Signe Nylend informerte om Gambia-prosjektet. Etter diskusjon med Norske 4H har de
kommet fram til at Gambia ikke er klar for å ta imot IFYEer, dette også med enighet fra
årsmøtet. En av grunnene til at Gambia ikke er moden for dette er at mange ikke kan engelsk.
De har ikke ressurser (eller senger) til å ta i mot IFYEer over en lengre periode. Det vil kreve
mye oppfølging for å få gjennomført et utvekslingssamarbeid i IFYE-ånd med Gambia. Det er
vanskeligere å finne vertsfamilier til gambierne enn andre her i Norge, dette med erfaring fra
de to gambiske ungdomslederne som var her i fjor.
7: 4H prosjektet ”Vindu til verden”
Informasjonssak ved Signe Nylend.
Signe Nylend, Kari Bjørke, Anita Panman Larsen, Elin Kjelstadli Hatlestad og Hallvard
Hatlestad har stått for utarbeiding av 4H-prosjektet ”Vindu til verden”.
Det søkes om 25.000 kroner for 2005 til vurdering, nødvendig revisjon og sluttføring av 4Hprosjektheftet ”Vindu til Verden”. Arbeidsgruppen har ikke brukt alle de 90.000 kronene som
ble bevilget dem til arbeidet med ”Vindu til verden” på årsmøtet i 2004, men siden dette er
penger de har brukt av ser vi denne saken som avsluttet, og de søker om nye 25.000 til å
vurdere, revidere og sluttføre arbeidet med 4H-prosjektet.
Vedtak:
Årsmøtet bevilger kroner 25.000 for 2005 til vurdering, nødvendig revisjon og sluttføring av
4H-prosjektheftet ”Vindu til verden”. Som før skal styret i NIFYEA holdes informert om
arbeidet, som skal skje i samarbeid med Norske 4H. Årsmøtet skal også orienteres.
Enstemmig vedtatt.
8: Bildesamlingen til Amund B. Kvam
Denne saken ble presentert av Eirin Kristiansen.
I sakspapirene som fulgte med årsmøteinnkallelsen står det forslag til vedtak om at årsmøtet
setter opp en komité som skal sortere og systematisere bildene, og at dette bør honoreres, og
eventuelt finansieres ved gjenværende midler fra de 90.000 som årsmøtet i 2004 bevilget til
4H-prosjektheftet ”Vindu til verden”. Men det er mange som gjør frivillig arbeid i NIFYEA,
så årsmøtet ser ikke hvorfor ikke akkurat denne jobben skal honoreres. Forslaget om
honorering ble strøket, men det bør stå at reelle utgifter blir dekt. Årsmøtet 2005 fant ut at det
ikke kunne vedtaes en komité i dag, men saken må holdes varm- kanskje en aktivitet på
konferansen? Det ble foreslått at saken legges på vent til konferansearbeidet i 2007 er i gang,
men et nytt forslag til vedtak ble lagt fram.
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Vedtak:
Årsmøtet gir styret mandat til å i samarbeidet med konferansekomiteen forberede en
systematisering av bildene vi har overtatt etter Amund B. Kvam. Eventuelle utgifter skal
dekkes av NIFYEA og orientering gis årsmøtet i 2006.
Dette ble enstemmig godkjent av årsmøtet.
9: Klargjøring av arbeidsfordeling mellom Norske 4H og NIFYEA
Jon-Kåre Solås informerte om arbeidsfordelinga mellom NIFYEA og Norske 4H. Styret har
en god dialog med Norske 4H men ønsker en klarere arbeidsfordeling.
Vedtak:
Styret i NIFYEA får mandat til å være en aktiv pådriver og bidragsyter i arbeidet med å
videreføre IFYE-programet. Dette omfatter:
En konkretisert årsplan, med oversikt over oppgaver, tidsfrister og økonomiske rammer.
Etablering av en komité for å presentere vurdering av nye samarbeidsland. En klargjøring av
fadderansvaret for innkommende IFYEr. Dette arbeidet skal på neste årsmøte også gi
grunnlag for videre strategi.
Enstemmig vedtatt av årsmøtet.
10: Rekruttering
Denne saken, med forslag til vedtak, var ikke fullstendig sendt ut sammen med de
opprinnelige sakspapirene. Dette ble kommentert i årsmøtet.
Jon-Kåre Solås informerte om behovet for rekruttering. Det er for lite søkere, vi trenger flere
for å kunne finne de mer kvalifiserte. Enkelte deltakere av årsmøtet var åpne for at andre
organisasjoner skal få ta del i IFYE-utvekslingsprogrammet. Dette vil være i strid med
NIFYEAs vedtekter, som i § 3 sier at ”som medlem kan opptas personer som har fullført
Norske 4Hs International 4H Youth Exchange Program”, og for å få reise ut som IFYE må du
ha fullført 4H-programmet, dermed være alumn og ha fått plaketten. Dette stenger dermed
IFYE-programmet for de som ikke har fullført 4H-programmet. Men det er gode erfaringer
med samarbeid med andre organisasjoner i IFYE-organisasjonen i Sveits. Det kom ønske fra
årsmøtedeltakere om å opprettholde ambassadørprogrammet i USA. Vi kan ha nytte av de
erfaringer som Sverige vil gjøre seg med utveksling til Tanzania og som Sveits har gjort seg
med Taiwan og Botswana. Det ble foreslått at det opprettes ei gruppe som tar kontakt med
Sverige og høste av deres erfaringer i Tanzania. Vedtaksforslaget i sakspapirene foreslår også
at de som har reist ut som IFYE før kan ved tilbud betale et høyere administrasjonsgebyr for å
reise ut en andre gang. Men årsmøtet fant ikke dette hensiktsmessig og det ble strøket.
Forslag til vedtak:
Årsmøtet i NIFYEA mener at det må arbeides for direkte og generell rekruttering, som gir et
godt grunnlag for å velge ut motiverte søkere, som er innforstått med hva som er
minimumskrav til etterarbeid. Eksempelvis bør det være minimum 16 søkere til 12 plasser (et
4 til 3 forhold). Søkere med annen organisasjonsbakgrunn og personer som tidligere har vært
IFYE må vurderes som søkere. Alle rammer rundt programmet må være tilgjengelig gjennom
oppdatert informasjonsmateriell og publiseres via nettsidene til NIFYEA, N4HA og Norske
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4H, sammen med informasjon om andre internasjonale aktiviteter organisert gjennom Norske
4H. NIFYEA vil stille ressurser tilgjengelig for den praktiske gjennomføringen av dette
arbeidet, både når det gjelder informasjonsmateriell, informasjon ved 4H-arragement og
kontaktpersoner som interessert søkere kan kontakte.
Det er viktig med tidligere IFYEr som nettverk til å finne vertsfamilier, og i tillegg er dette
vedtaket for omfattende til at årsmøtet kan vedta det. Det ble kommet motforslag under
ordvekslingen.
Vedtak:
Styret skal jobbe effektivt for å bidra til rekrutteringa av IFYE-programmet. Det bør jobbes
aktivt mot gruppen medlemmer av NIFYEA og tidligere IFYEr siden disse er gode
ambassadører med sin bakgrunn.
Vedtatt med syv stemmer mot seks, tre blanke.
Protokolltilførsel:
Sitat vedtak: ”Søkere med annen organisasjonsbakgrunn og personer som tidligere har vært
IFYE må vurderes som søkere” Vil kreve vedtektsendringer for å kunne gjennomføres.

11: Valg av sted, tid og hovedarrangementskomite til Europisk konferanse i Norge 2007
Geir Sandvik Hjelen og Hilde W. Riser presenterte denne saken.
På årsmøtet i 2004 ble det vedtatt at en komité, bestående av Hilde Hjelt, Geir Sandvik Hjelen
og Hilde W. Riser, skal finne sted og tid (alternativer om mulig) og presentere dette for
årsmøtet i 2005. Det ble også vedtatt at de skulle foreslå medlemmer til en
arrangementskomité som velges på årsmøtet i 2005.
Det ble informert om hovedkomiteens arbeid og forslag til sted. Hardangertun i Hordaland og
Melsom videregående skole (i kombinasjon med øya Østre Bolærne) er de stedene som har
gitt hovedkomiteen et tilbud av de fem de har henvendt seg til. Komiteen foreslår Melsom
videregående skole fordi tidspunktet er det beste av de to aktuelle stedene. Stedet har også
vært vertskap for arrangement i 4H regi tidligere og vi ønskes velkommen tilbake. Dette vil
også være en spennende kombinasjon med Østre Bolærne, og det er også et aktivt 4H-miljø
her. En annen faktor er at de foreslåtte medlemmene til hovedkomiteen alle er bosatt på
Østlandet. De foreslåtte medlemmene til hovedkomiteen har også mye lokalkunnskap og
kontakter. Det er dessuten spennende å kunne vise fram det som mange nordmenn velger som
ferieområde i eget land og som mange utenfor Norge ikke kjenner til. En annen viktig faktor
er nærhet til internasjonal kommunikasjon.
Vedtak:
Forelagt notat på NIFYEAs årsmøte 2005 med forslag vedtas; Melsom videregående skole
velges som sted for konferansen og hovedkomiteen skal bestå av Anna Moxnes, Signe Nylend,
Bjørn Børke og Hilde W. Riser (leder).
Kr 100.000 fra konferansefondet forskutteres som et lån til å arrangere konferansen. Det
føres regnskap i tråd med EIFYEAs retningslinjer for konferanser.
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12: Gjennomgang og godkjenning av årsplan 2005
Eirin Kristiansen gikk gjennom årsplan for 2004. Forslag til endringer:
Vi legger til datoer: Påmeldingsfrist IFYEkonferanse er 30.april, mottaket er 22.-24. juni, dato
for høstkurset i regi av N4HA er satt til 16.-18. september. I tillegg foreslås det at høsttreff og
internasjonalt kurs blir lagt til en og samme helg, gjerne 9.-11. september som da er
friperioden til de innreisende IFYEne. På dette høsttreffet/ internasjonale treffet kan vi
invitere NIFYEA-medlemmer, Norske 4H-alumner, IFYEr i Norge på dette tidspunkt, samt
andre internasjonale IFYE-medlemmer. Det ble stilt spørsmål om NIFYEA og N4HA skal
være sammen på høstkurs eller ikke? Vi er en og samme organisasjon, og i N4HA er det
mange potensielle IFYEr, og høstkurs i N4HA blir dermed en viktig base for rekruttering.
Men det er viktig å engasjere og få med gamle IFYEr, og de vil være enklere å få samlet på
egne IFYE-arrangement. Det kom også forslag om å legge neste årsmøte ved Melsom
videregående skole, kanskje invitere andre på dette og tenke på konferansen i 2007!
I tillegg må nordisk ungdomsuke som er i Bergen 4.-10. juli komme med på årsplanen.
Årsplanen ble vedtatt med overstående endringer. Årsplanen skal sendes ut med protokoll og
årsregnskap innen 1. mai.
13: Gjennomgang og godkjenning av budsjett ved kasserer
Maria Skartsæterhagen la frem budsjett for 2005.
Regnskapet ble revidert etter anmodning fra årsmøtet, og i samsvar med de faktisk forventede
forhold ble budsjett enstemmig vedtatt. Budsjettet skal også sendes ut.
Ordstyrer Jens-Olav Rydningen måtte forlate årsmøtet 2005. Ny ordstyrer, Bjørn Børke, ble
enstemmig valgt av årsmøtet.
13.1

Kontingent

Sakslista ble åpnet med 2/3 flertall. Ifølge § 4 i NIFYEA vedtekter så skal
medlemskontingenten bli fastsatt hvert år av årsmøtet, og det ble ytret ønske om å heve
kontingenten for å minke underskuddet på budsjettet.
Vedtak:
Heving av årskontingenten til NIFYEA fra kroner 170 til kroner 200, gjeldende fra 2006.
15 av 16 stemmer for. Godkjent.
14: Valg av styre
Valgkomiteens innstilling ble presentert av Jon-Kåre Solås da ingen av valgkomiteens
medlemmer var til stede på årsmøtet.
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Valgkomiteens og styrets innstilling til nytt styre:
Leder:
Jon Kåre Solås
Nestleder:
Eirin Kristiansen
Kasserer:
Maria Skartsæterhagen
Sekretær:
Bodil Pedersen
Styremedlem: Ingebjørg Øveraasen
Varamedlem: Arnfinn Horneland

1 år (på valg)
2 år (ikke på valg)
2 år (ikke på valg)
2 år (på valg)
2 år (på valg)
1 år (på valg)

Revisor:

2 år (på valg)

Geir Sandvik Hjelen

Valgkomite:
Leder: Christian Harholt
Kristine Nyborg
Arne Forbord

1 år (på valg)
1 år (på valg)
1 år (på valg)

Valget som følger:
14.1 Leder: Jon Kåre (enstemmig valgt)
14.2 Sekretær: Bodil Pedersen (enstemmig valgt)
14.3 Styremedlem: Ingebjørg Øveraasen (enstemmig valgt)
14.4 Vara: Arnfinn Horneland
14.5 Revisor: Geir Sandvik Hjelen
14.6 Valgkomitè:
Leder: Christian Harholt
1 år
Kristine Nyborg
1 år
Arne Forbord
1 år

1 år
2 år
2 år
1 år
2 år

Møtet ble hevet kl 16.30.

Kristine Nyborg (ref)

Signe Nylend

Hilde Wexels Riser

Protokoll med vedlegg bør legges ut på www.ifye.no og det bør informeres om dette til alle i
vanlig post (IFYE nytt), for å spare midler til trykking og porto. SN og HWR.
Protokoll og referat fra årsmøtet bør i framtiden framstilles i to separate dokumenter, slik at
protokollen kan framstå som et ryddigere og kortfattet arbeidsdokument. SN og HWR
Protokolltilførsel til sak 10.

