Årsmelding (2018)
Navn på lokallaget:

EKORNET 4H

Kommunetilhørighet:

SKAUN

Fylkestilhørighet:

TRØNDELAG

Navn og adresser på styrets medlemmer pr 1.september 2018:
Leder

Arnt Ola Mo

Movegen 15, 7357 SKAUN

Nestleder

Lars Inge By

Byavegen 373, 7357 SKAUN

Kasserer

Ola André Morken

Melbyvegen 896, 7357 SKAUN

Sekretær

Marius Mo

Movegen 15, 7357 SKAUN

Styremedlem

Lene Kjøren Lefstad

Postboks 45, 7357 SKAUN

Varamedlem

Nadia Nilssen

Melbyveien707, 7357 SKAUN

Arrangement i klubben:
Antall styremøter

4

Antall klubbmøter

12

Antall andre arrangement for hele klubben

5

Antall gruppemøter

0

Antall arrangement med overnatting

3

Markert

Antall deltakere

Skogdagen

Nei

0

Nei

Friluftslivets uke

Nei

0

Nei

Friluftslivets dag

Ja

35

Nei

Nei

0

Nei

Strandryddedagen

Ja

32

Ja

4H Matskole

Ja

35

Nei

mat på bål

naturbruksdag

Ja

13

Nei

skjetlein

Travdag m/natursti

Ja

9

Nei

Skaun travlag

Nei

5

Nei

Skaun idrettslag

Kystens dag

Hovedarrangør

Samarbeidspart

4hdagen

Annet

friluftsdag på Grønneset

Årsmelding (2018)
Volleyball aktivitet:
Antall volleyballtreninger

4

Antall 4H-ere som deltok på treningene

10

Antall turneringer ol. klubben har deltatt på

2

Antall 4H-ere som deltok på turneringene

29

Amatørteater og underholdning:
Spilletid

Antall produksjoner

Antall fremføringer

Antall skuespillere

Ca antall publikum

Under 20 min

0

0

0

0

20 - 60 min

2

2

48

130

Over 60 min

0

0

0

0

Årsregnskap og årsplan:
1. Dato godkjent regnskap

20.11.2018

2. Inntekter

83085

3. Utgifter

91640

4. Utgifter uten finanskostnader

82860

5. Underskudd/overskudd

-8555

6. Egenkapital

112637

7. Ny-, på- og ombyggingskostnader for bygg, anlegg og annen fast eiendom

0

8. Avskrivninger på tidligere aktiverte kostnader på bygg, anlegg og annen fast eiendom

0

9. Drifts- og vedlikeholdskostnader

0

10. Utgift til momskompensasjons søknad for kommende år
Vedlegg:
ÅRSPLAN 2019 EKORNET 4H.docx, IMG_20181127_0002.pdf, IMG_20181128_0001.pdf

82860

Årsmelding (2018)
Årsmelding i ord:
Årsmelding for Ekornet 4H 2018
I 2018 ble mange kløvermedlemmer hovedmedlemmer så vi har gått fra 30 medlemmer til 38 nå i år. 2stk har
sluttet.
Året startet med Årsmøte /oppgavevalg og kveldsmat.
Juleavslutning med pizza, julebrus, pepperkaker og alle hadde med gave som vi delte ut.
Medlemsmøter 2018
Starter året med utdeling av bøker, skriving av avtale og plan.
31 stk laga kreative ostfat med ost grønnsaker og frukt.Kjøpte osten men resten fikk vi sponset av Extra Børsa.
Kuvelting og datavirus var populære leker vi har brukt.
Noen startet med å ha klubbaktivitet i april der de fortalte om oppgaven sin å hva de har gjort til nå.
4H dagen møttes vi i gapahuken på skolen ,ungan for rundt i bygda å solgte lodd etterpå kosa vi oss med saft og
gode kaker.
Tradisjon tro rydder vi bygda til 17.Mai ungan går ruta 17.Maitoget går o plukker rask og tomflasker dette blir
nesten som strandryddedagen for de som bor ved stranda. Etterpå får vi sponset brus fra 17.Maikomiteen og
klubben (lager) kjøpte i år 10 store pizza fra Fratelli. Like populært hvert år.
I år hadde vi ansvar for både natursti og loddsalget på 17.Mai på Jåraskolen. Hadde fått ordnet med masse fine
premier til dette.
33 stk var med på Sommeravslutning på Bowling 1 ,pizza, bowling og gocart .Noen fikk tøyd sine grenser denne
kvelden.
Leirmøte med info om leiren i Knyken ,26 unger og 13 voksne blir med på leir i år.Leiren starta med vind og regn
men slutta med sol.Fine aktiviteter og en kjempefin plass for å ha leir på. Volleyballturnering med en kjempegjeng
som supportere som heia og sang.Afterski var tema dette året og Jon Artur ble den som stakk av med seieren i år.
5stk var med på Friluftsdagen på Grønneset som Skaun Il ha,vi hadde volleyball og Natursti.
En del var med på å hadde laget natursti på Travdagen til Skaun travlag i Børsa i august.
Klubbaktiviteter preger møtet på september å kontroll av bøker.Jon Artur hadde med boller og vi hadde grønnsaker
og dip sponset av Extra Børsa denne kvelden.
Okobermøtet er plakattegning,klubbaktivitet og noe godt å bite i.
Høstfesten ble i år i Fossvang ,37 godkjente prosjekt og fullt hus . Underholdning av "Spellmannslaget laust og
fast", medlemman hadde "bli med dansen" og vi hadde åresalg .Masse god mat og kaker ble også servert.
2 stk var på Årsmøtet til 4H Trøndelag.
2 voksne og 1 styremedlem var på Regionmøtet på Svorkmo.
Vi har hatt 4 volleyballtreninga før nattvolleyen for de som skal på det. Vi var 3 voksne og 9 unga som reiste til
Stjørdal.
Dafkurs i Lensvika var det 4 stk som var på Marius ,Ola Andre, Hanne og Lene.
Naturbruksdagen på Skjetlein var det i år 13 stk som var med på.
Vi har hatt kun 4 Styremøter dette året men tatt for oss flere møter samtidig,og tatt en del på messenger.
Valgkomiteen har spurt om nytt styre og nye klubbrådgivere men vi tar gjerne imot flere voksne.

