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I dette nummeret får du :

*Mye årsmøtestoff
*Informasjon om medlemskap

Overlevering av IFYE flagget fra en komité til den neste….



Styret i NIFYEA 2009

Leder
Navn Ragnhild Strand
Adresse Overn, 3340 Åmot
Mobil 95454572
E-post st_ragnhild(A)hotmail.com

Nestleder
Navn Anette Paulsen
Adresse Bommestadåsen 67, 3270 Larvik
Mobil 957 87 127
E-post anettep76(A)hotmail.com

Kasserer
Navn Anders Stedding Kristiansen
Adresse 3070 SANDE
Mobil 99235711
E-post       anders.stedding.kristianse(A)gmail.com

Sekretær
Navn Kari Syverstuen
Adresse Solvang, 2130 KNAPPER
Mobil 482 27 349
E-post karsy(A)online.no

Styremedlem
Navn Kari Nordvik Hauge
Adresse Hammaren 5, 6900 FLØRØ 
Mobil 47633698
E-post kari_haug(A)hotmail.com

Vara
Navn Julie Bårdsen Tøllefsen
Adresse Seminar gt 1, 9008 TROMSØ
Mobil 45476403
E-post julie_jaj(A)yahoo.com

LEDERN:

Godt nytt år! Og der var enda et år gått. 
Hallvard spurte så pent i fjor om jeg kunne 
tenke meg å bli leder, og jeg sa visst ja. Ante 
ikke hva jeg gikk til, men føler det har gått 
temmelig bra. Veldig flinke folk å arbeide 
sammen med, og de som har vært med 
tidligere visste hva som burde bli gjort. Så 
jeg er veldig glad for at jeg takka ja!

Det har vært veldig trivelig både med 
styremøter, og NIFYEAs arrangement 
gjennom året. Sitter nå på styremøte i 
København hvor Anders bor, og vi koser 
oss. Lager planer for årsmøtet, ser byen og 
nyter livet. Også det å bli kjent med så 
mange forskjellige mennesker, både tidligere 
IFYEer fra Norge og de innreisende 
IFYEene har vært supert. 

Det neste som skjer nå blir inn/utkurs som 
holdes samtidig som siste del av DAF-
instruktørkurs på Granavolden. På 
inn/utreisekurset i år kan vi vente oss tre 
utreisende IFYEer som skal til Nord-Irland, 
Skottland/England og Costa Rica. Det blir og 
spennende å høre fra de innreisende om 
deres turer og opplevelser. Dette blir andre 
helga i mars, og vi kombinerer med årsmøte 
på søndagen. Håper mange kommer! :)

mailto:anettep76@hotmail.com
mailto:karsyv@online.no
mailto:julie_jaja@yahoo.com


MEDLEMSKAP I NIFYEA/EIFYEA

Vi har fått en del henvendelser om hvordan man forholder 
seg til medlemskap som IFYE.
Dette gjelder både som medlem i Norske IFYE klubben, 
og den Europeiske IFYE klubben. 
Så her kommer litt informasjon og priser på medlemskap. Gi oss 
beskjed om hvordan du eventuelt vil stå som medlem.
Som medlem i NIFYEA får du litt informasjon gjennom året og har 
muligheten til å være med på aktiviteter. I tilegg setter vi pris på alle 
som er med på å støtte opp om det arbeidet som blir gjort for å holde liv 
i IFYE programmet.
EIYEA medlemskap gir mulighet til å delta på Europeiske konferanse 
hvert år samt medlemsinformasjon tre ganger i året.

For å aktivere ditt medlemskap i NIFYEA ta kontakt med kasserer 
Anders Stedding Kristiansen. Giro kommer da fra 4H-Norge
_________________________________________________________

Årskontingent EIFYEA  150,-
Livstidsmedlemskap EIFYEA 1550,-
Satsene her er oppjustert med hensyn til kursendringer.
Medlemskap til EIFYEA betales til kontonr. 5081 07 51255
Om du ikke mottar giro fra 4H-Norge eller har andre spørsmål 
ta kontakt med Anders.
anders.stedding.kristiansen(A)gmail.com
tlf. 99235711

http://ifye.no/

http://www.ifye.org

http://www.4h.no/

mailto:anders.stedding.kristiansen@gmail.com
http://ifye.no/
http://www.ifye.org/


 

 Årsmøte NIFYEA 
2011 

Søndag 13. mars, Granavolden, Hadeland 

 
DAGSORDEN 
10:00 Styret møtes  
11:00 Årsmøtet begynner.  
13:00 Lunsj 
14.00 Årsmøtet fortsetter og avslutter senest 15.00 
  
 
SAKSLISTE 
Velkommen og åpning av møtet (leder)  
 
Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste (leder) 
 
Sak 2: Konstituering (leder/møteleder) 
 

2.1. Godkjenning av frammøtte deltagere 
2.2. Valg av møteleder. Styrets forslag: Ane Victoria Idland 
2.3. Valg av referent. Styret sitt framlegg: sekretær i NIFYEA, Kari Syverstuen 
2.4. Valg av to møtedeltagere med stemmerett til å skrive under protokollen 
2.5. Valg av tellekorps 

 
Sak 3: Gjennomgang og godkjenning av årsmelding 2010 (leder). Årbok 2010 med 
 Årsmelding finnes på www.ifye.no 
 
Sak 4: Gjennomgang og godkjenning av årsregnskapet og revisjonsrapport for: 

4.1 NIFYEA drift 2010 (kasserer) 
4.2 Konferansefondet 2010 (kasserer) 
 

Sak 5: Forslag til vedtektsendringer av konferansefondet (kasserer) 
 se vedlegg 1. 
 
Sak 6: Gjennomgang og godkjenning av årsplan 2011 (leder) 
 se vedlegg 2  
 
Sak 7: Gjennomgang og godkjenning av budsjett 2011 og budsjett for konferansefondet 2011  (kasserer) 
 
Sak 8: Valg (valgkomiteen ved Hallvard Hatlestad/Kari Beate Rygg)

Overnatting og frokost på Granavolden koster 430,-

Lunch på søndag dekker NIFYEA. Påmelding til Ragnhild 
innen 5 mars.



Budsjett NIFYEA 2011
Kontoer Inntekter Utgifter Netto Kommentarer budsjett 2011
Kontingent EIFYEA 3 850,00     3 850,00     -               To livsstid a kr 1550, 5 årsmedlem a kr 150
Kontingent NIFYEA 5 060,00     5 060,00       40% av kr 230 x 55 medlemmer
4H Norge 30 000,00   30 000,00     Søker om det samme som ble tildelt i 2010
Møter / Administrasjon 20 000,00   (20 000,00)    Videreføre det samme som 09 og 2010
IFYE-nytt 3 000,00     (3 000,00)     3 utgaver
Materiell 900,00        5 000,00     (4 100,00)     Ønsker å gå til ansakffelse av nytt promosjons og rekrutteringsmateriale
Utreisekurs -               Dekkes av 4H Norge
Årsmøte 7 000,00     (7 000,00)     Følger budsjett for 2010
Høstreffet 15 000,00   46 260,00   (31 260,00)    Se eget budsjett
Juletreff -               Egenbetaling
Gebyrer 50,00         250,00        (200,00)        
Konferansefondet 16 500,00   16 500,00     Støtte høsttreff, se eget budsjett
Diverse 500,00        1 500,00     (1 000,00)     
Loddsalg 1 500,00     500,00        1 000,00       
Styrekonferanse 1 000,00     (1 000,00)     To deltakere a kr 500
Resultat: 73 360,00   88 360,00   (15 000,00)    

Høsttreff: 15,00           
Inntekter:
Deltakeravgift: 1 000,00     15 000,00   1000 kroner er maks deltakeravgift
I fra K.fond 1 100,00     16 500,00   Årsmøtevedtak
I fra NIFYEA 1 000,00     15 000,00   NIFYEA sponers kr 1000 pr pers
Totale inntekter 3 100,00     46 500,00   

Utgifter:
Hotell 1 500,00     22 500,00   Hotellovernatting pr pers fredag til søndag
Museum søndag 120,00        1 800,00     Museum/utflukt, inngangsbillett pr pers
3 innkluderte måltider 450,00        6 750,00     3 måltider dekkes pr pers ila helgen
Transport 500,00        7 500,00     Kostnader dekke å dekke transport pr pers
Dekke fullt 3 styremedlemmer 2 570,00     7 710,00     3 dekkes fullt, eller dekke halvparten for 6 styremedlemmer
Totale kostnader 2 570,00     46 260,00   

Resultat (tilnærmet 0) 240,00        

(Estimert antall deltakere)

Budsjett NIFYEA 2011
Det sittende styret for NIFYEA 2010 har i budsjett og årsplanprosessen for 2011 tatt høyde for et betydelig økt 
engasjement i NIFYEA, og for profileringsarbeidet for IFYE utad i 4H. Dette er årsaken til den betydelig økte 
budsjetterte omsetningen for 2011, og det negative resultatet som er budsjettert.
Reelt regnskapsresultat for NIFYEA i 2010 er kroner 15 703,-. Budsjettert resultat for 2011 er kr 15 000,- i minus. På 
sikt ser vi for oss at regnskapet for NIFYEA skal gå i tilnærmet 0,-, men pr dags dato har vi en svært god økonomi, men 
kanskje ikke ett så høyt engasjement.  Pr dags dato har NIFYEA kroner 60 000 på bedriftskonto ved siden av å ha 
konferansefondet. De to budsjettpostene som er betydelig endret i fra tidligere år er markedsføring/materiell og 
høsttreffet. 
På markedsføring/materiell ser vi for oss å gå til innkjøp av profileringsartikler som kan gis bort på ulike arrangement, 
både i 2011 og senere år. Dette for å få profilert mer og bedre IFYE utad.
For høsttreffet har vi laget et eget underbudsjett for å vise kostnads-og inntektsbilde vi har sett for oss. NIFYEA har ikke 
så mange arrangement i løpet av året. Men vi ser for oss at minst ett av arrangementene må være såpass attraktivt at 
vi kan lokke tilbake tidligere engasjerte IFYE`er samtidig som vi ønsker å engasjere dagens utreisende. Vårt forslag er 
en tur til Stavanger med bestigning av prekestolen på lørdag, og med byvandring eller oljemuseet på søndag.  Håpet er 
totalt 15 deltakende medlemmer og styremedlemmer. På høsttreffet vil også årets innreisende delta, men kostnadene 
tilknyttet disse vil viderefaktureres 4H Norge. For året 2011 er det budsjettert med samme økonomiske støtte i fra 4H 
Norge, som ble tildelt i fjor. Dette ser vi for oss er fullt mulig å få realisert.
Dersom planer for økt aktivitet i NIFYEA skal bli realisert er vi nødt til å få dekket inn økte kostnadene som kommer. 
NIFYEA-styret for 2010 håper derfor på årsmøtets godkjenning til å kunne få opp til kroner 16 500,- som økonomisk 
støtte i fra konferansefondet til å dekke inn kostnader a kr 1 100,- for hver av de 15 deltakende. Vi ønsker å vise til at 
konferansefondets vedtekter sier at midlene kan brukes til å markedsføre IFYE arbeidet. Ett godt nettverk for IFYE 
alumner er viktig for å beholde nye innkommende IFYEèr, og ett attraktivt arrangement som dette er viktig for å 
rekruttere og beholde medlemmer. Nåværende medlemmer i NIFYEA har også etterspurt ett mer attraktivt 
høsttreftilbud i regi av NIFYEA Vi tror dette er ett viktig tiltak for å få vist frem IFYE-arbeidet og håper derfor på 
årsmøtets godkjennelse til dette. 
Anders Stedding Kristiansen, København 23.02.2011



Vedtektsendringer konferansefondet 
 
 
NIFYEA-styret for 2010 har i forkant av årsmøtet kommet frem til ett helhetlig 
endringsforslag til konferansefondets vedtekter. Dagens gjeldende retningslinjer for 
konferansefondet, samt styrets forslag medfølger i sakspapirene for årsmøtet. 
Endringene er ny paragraf tre og fire, samt noen få kosmetiske endringer i formålsparagrafen. 
I mai 2010 ble NIFYEA og konferansefondet oppført under ett og samme 
organisasjonsnummer i Brønnøysund, men vedtektene til konferansefondet har tidligere ikke 
sagt noe spesifikt om forvaltningen av konferansefondet. Styrets forslag til vedtektsendringer 
for konferansefondet skal bidra til en gunstigere og sikrere forvaltning av konferansefondet, 
samt gi ett høyere utbytte i form av renteinntekter.   
 
Endringsforslaget er enstemmig av styret 
 
 
 
København 23.01.2011 



Revidert og vedtatt på årsmøtet i mars 20110

Fondets formål: 

Overskuddet fra de europeiske IFYE-konferansene på Jønsberg i 1986, på Mære i 1997 og på 
Melsom i 2007 er i sin helhet avsatt på kontoi et fond på høyrentekonto. Dette fondet, kalt  
kalles Konferansefondet. Midlene i fondet kan kun benyttes til markedsføring av IFYE-
programmet, økt aktivitet, og som direkte støtte, likviditet og sikringsfond for europeiske 
konferanser arrangert av NIFYEA. Det er til enhver tid styret i NIFYEA som disponerer, og 
forvalter fondsmidlene etter følgende vedtekter :

o§ 1 Vedtak om bruk av fondet inngår som del av budsjettvedtaket på årsmøtet i 
NIFYEA. Midlene skal fortrinnsvis gå til markedsføring av IFYE-programmet.
o§ 2 Grunnkapitalen i fondet skal være på minst 100.000 kroner. 
o§ 3 Styret til NIFYEA skal legge frem ett eller flere forslag på NIFYEA`s årsmøte, for 
hvordan hele eller deler av konferansefondet skal plasseres for en gunstigst mulig 
avkastning, Selve vedtaket gjøres på  NIFYEA`s årsmøte. Dersom intet vedtak fattes, 
eller at gunstigere betingelser tilbys, kan styret i fellesskap fatte vedtak senere. Styret 
må informere om dette i neste NIFYEÀ`s årsmøte. 
o§ 4 Forvaltningen av konferansefondets midler skal ikke anses som risikotagende eller 
uetisk.
o§ 53 Disponering til europeisk IFYE-konferanse eller tilsvarende arrangement i Norge 
etter følgende retningslinjer:

a) Fondet kan stille likviditet(lån) til konferanser, for å lette arbeidet for en hovedkomité. 
Likviditet kan stilles etter avtale med årsmøtet i NIFYEA. Avtalen skal fordele økonomisk 
ansvar og regulere evt. overskudd/underskudd etter en konferanse.
b) Årsmøtet i NIFYEA kan bevilge direkte støtte til konferanse etter søknad. 

o§ 64 Fondet kan ikke benyttes til å dekke eventuelle underskudd i regnskapet til 
NIFYEA.
o§ 7 5 Styret i NIFYEA legger frem en separat regnskapsrapport fra fondet til klubbens 
årsmøte.
o§ 86 Endring av gjeldende vedtekter for Konferansefondet må ha 2/3 flertall på 
årsmøtet.



NIFYEA`s innstilling for plassering av konferansefondets midler: 
 
 
I fra august 2010 ble det totale av NIFYEA`s  konferansemiddler kroner 230 000,-  bundet til 
en fastrente i DNB NOR for ett halvt år, frem til og med  15.02.2011. Ved nyttårskiftet ga 
dette en reell avkastning på kroner 2609,65, i tillegg til en forventet avkastning på kroner 
750,- for det resterende av bindingsperioden i 2011. Plasseringskontoen konferansefondets 
midler var plassert på ga en total renteinntekt på kroner 150 for 2010. 
 
I tråd med foreslåtte vedtektsendringer for konferansefondet, har det sittende styret for 2010 
utarbeidet ett forslag for plassering av konferansefondets midler for å få en gunstig avkastning 
i 2011. Styret er enstemmig i plassering av hele konferansefondets midler i DnB NOR Aktiv 
rente. Ved tegningsdato 01.04.2011 vil konferansefondet bestå av totalt kroner 234 108.  
 
Kortfattet informasjon om DnB NOR Aktiv rente: 
Passer for både bedrifter og enkeltpersoner som ønsker en avkastning bedre enn 
pengemarkedsrenten, uten noen risiko utover dette. Det er ingen tegningsperiode, og heller 
ingen bindingsperiode. Pengene er likvide for investor, uten utaksgebyrer eller begrensninger. 
 
Rentenivået ligger over den rente man kan opptjene ved sparekonti, eller tilbud på fastrente i 
januar 2011. Effektiv rente for april til og med desember (10 måneders periode) vil for 
konferansefondet være minst 2,92% med en minimum renteinntekt ved årets utgang på kroner 
7 000,-.  
 
 
 
København 23.01.2010  



Forslag til årsplan 2011/2012

2011
21.04 Manusfrist Aktivitet nr 2
24.-26. juni IFYE-mottak i Oslo
23.-30 juli Europeiske IFYE-konferanse, Finland
August Styremøte
8. august Manusfrist Aktivitet nr 3
15 August Manusfrist IFYE nytt nr 2. sendes ut  1. sept.
9-11 Sept Høsttreff (Stavanger)
24. oktober Manusfrist Aktivitet nr 4
15. november Frist for å søke IFYE-programmet 2012
Nov/des Juletreff
31. Desember Frist for å sende saker til Årsmøte 2012

2012
14-16 Januar Styremøte
14 januar Deadline IFYE-nytt 1. 2011 – sendes ut 1. feb.
4-6 februar Inn- og utreisekurs
15 mars Innbetalingsfrist medlemskontingent
12 mars Årsmøte

HØSTTREFF I STAVANGER 9-11 SEPTEMBER
Årets høsttreff håper vi blir i stavanger 

(avhengig  av årsmøtevedtak på budsjett)

Der kan det tilbys spennende aktiviteter; 

tur på Prekestolen el bytur for de som ønsker,

og besøk på oljemuset søndag. 

Vi reserverer overnatting på hotell i byen,

sentralt slik at det er mulighet å ta seg ut

på egenhånd om man ønsker det. Egenandel 

avhenger av antall påmeldte 

(ca 1000,-pr pers+reise som den enkelte 

ordner selv)

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Stavangercollage2.png


OM NEWSLETTER

In October all our members received the last printed 
newsletter with the offer of signing on to be notified when 
future newsletters are out and possible to download. 

It’s only one place to sign on for this and please make 
sure you are on the list before the next issue is out. 

The one and only way to be notified is by sending an e-
mail marked “Newsletter Notification” to 
ifye_europe@hotmail.com 
Why not sign on today?

Regards,

The executive committee and the Newsletter Editor

mailto:ifye_europe@hotmail.com


Årsplan 2011

12-13 mars Inn- og utreisekurs
13 mars Årsmøte
15 mars Innbetalingsfrist medlemskontingent
12 mars Årsmøte

Kommende konferanser:

23.-30.7.2011 Rautavaaralla, Ifyeland/Finland 

21.-28.7.2012 Kungâlv, Sverige

2013 Wales + verdenskonferanse i Thailand (nov)

2014 Tyskland

2015 Skottland



Retur: 
Kari Syverstuen
Solvang
2130 KN

A
PPERl

Husk manusfrister:

1 mars Newsletter
21. April Manusfrist Aktivitet nr 2
1. mai Manusfrist IFYE nytt nr 2
8. august Manusfrist Aktivitet nr 3
1. September Newsletter
15 August Manusfrist IFYE nytt nr 3 

sendes ut  1. sept.
24. oktober Manusfrist Aktivitet nr 4

Til:
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