AKTIVITETSKLUBBEN

Årsmelding for 2013
Generelt
Aktivitetsklubben som ofte omtales ofte i dagligtale som AK, er en frivillig og selvstendig forening
som først og fremst retter sine tilbud til menighetens (Brunstad Christian Church) barn og ungdom.
Foreningen har lokallag i de fleste fylkene i Norge og søsterorganisasjoner i mange land.
Det ble ikke holdt landsmøte i Aktivitetsklubben i 2012. Denne årsmeldingen vil derfor også ha med
seg elementer fra noe av virksomheten i 2012.

Organisasjonen
I perioden mars – juni 2012 ble alle steder med aktivitetsklubber besøkt av daglig leder. Hensikten
med informasjonsrunden var primært å gjøre organiseringen av arbeidet i Aktivitetsklubben bedre
kjent, være seg vedtekter, selvstendighet, årsmøte og valg av styre, betydning av medlemskap,
aktiviteter knyttet til realisering av foreningens formål med mer. For det andre var det viktig å bli
kjent med arbeidet lokalt. Aktivitetsklubben er i kategorien frivillig, ideell, allmennyttig og ikkeøkonomiske forening med frivillige medlemmer. Aktivitetsklubben og lokallagene er juridisk
selvstendige rettssubjekt og skattesubjekt med begrenset ansvar som ikke har erverv til formål, og
ingen foreninger kan dele ut utbytte. Aktivitetsklubben anbefaler at lokallagene har en flat struktur
uten underavdelinger.

Styret og ledelsen
Nytt styre i Aktivitetsklubben ble valgt på landsmøtet 16. juli 2012:
Ester Irene Nilsen, Grenland, 22 år (styreleder)
Tomas Fuglset, Grenland, 21 år, (styremedlem)
Mailén Leth, Sandefjord, 23 år, (styremedlem)
Edgar Kvitberg, Tønsberg, 52 år, (styremedlem)
Vararepresentanter:
Marlene Haukelidsæter, Horten, 23 år
Odd Victor Høvik, Sandefjord, 22 år
Valgkomiteen:
Richard Vedvik, Horten, 24 år
Susanne Stene, Tønsberg, 22 år
Filip Bernhardsen, Horten, 19 år
Administrasjon:
Edgar Kvitberg, daglig leder
Elise Friberg, assistent
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Det utbetales ikke honorar til styret. Det har heller ikke vært brukt midler til diett eller dekning av
reiseutgifter i forbindelse med styrets arbeid.

Medlemstall og lokallag
Aktivitetsklubben hadde en stigning i antall medlemmer fra starten av, men har i de siste årene hatt
en forholdsvis flat utvikling, særlig av antall tellende medlemmer (medlemmer u/ 26 år). Tabellen
viser utviklingen for de siste fem årene.

Medlemsutvikling Aktivitetsklubben
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Tellende medlemmer

3 966
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Aktivitetsklubben var i 2013 registrert med 4823 medlemmer hvorav 3898 var tellende medlemmer.
Antall lokallag har hatt en viss stigning fram til år 2013 med totalt 33 tellende lokallag, slik tabellen
under viser.

Tellende lokallag

2009
25

2010
31

2011
28

2012
28

2013
33

Den sentrale årskontingenten er uendret kr 50,- pr person og sendes ut til medlemmer på nyåret.
Mulighet for familiemedlemskap opprettholdes. Lokale aktivitetsklubber kan ha egen kontingent som
vedtas av lokallaget eget styre eller årsmøte, i tillegg til den sentrale årskontingenten.

Håndbok for foreninger
Aktivitetsklubben laget i 2012 en egen håndbok for foreninger. Håndboka skal hjelpe frivillige
foreninger til å drive en organisasjon på en god og trygg måte. Boka belyser de sentrale elementene i
foreningsvirksomhet, ansvarsforhold og tips til gode løsninger. Håndboka er ment som et
oppslagsverk om viktige forhold i en frivillig forening og skal gjøre det lettere og tryggere å drive
foreningsarbeid. Blant temaene som berøres er styrets ansvar og arbeid i lokale foreninger, årsmøte
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og valg, protokoll, årsmelding, prosesser, rutiner, ansvar og frister, bankkonto og forslag til lokalt
regnskap.

Tilskudd fra staten
Aktivitetsklubben mottar nasjonalt driftstilskudd fra staten både som via Fordelingsutvalget som
ligger under Barne- ungdoms og familiedirektoratet, og som Frifond organisasjon via Landsrådet for
Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) til fordeling til lokallagene. Begge tilskuddene er
basert på antall tellende medlemmer og antall tellende lokallag. Tellende medlemmer er antall
betalende medlemmer under 26 år, og tellende lokallag er lokallag med aktivitet som leverer
årsrapport. Tilskudd i 2013 baserer seg på grunnlagstall fra 2011.
Aktivitetsklubben mottok sentral nasjonal driftsstøtte på kr 1 204 097,- fra Fordelingsutvalget i 2013.
Fra Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) mottok Aktivitetsklubben
kr.869 652,- til Frifond organisasjon til fordeling, dvs. at lokallagene fikk kr 200,- for hvert tellende
medlem. Aktivitetsklubben fikk kompensasjon for merverdiavgift på kr 284 393,-. Aktivitetsklubben
mottok i 2012 kr 788 383 og i 2013 kr 869 652.

Tilskudd Aktivitetsklubben
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Tilskudd Frifond

612 223

750 190

764 361

788 383

869 652

Momskompensasjon

98 056

308 966

284 393

238 288

341 050

Driftstilskudd

Antall tellende medlemmer inngår også i grunnlaget for kommunalt tilskudd, og noen lokallag mottar
mer enn kr 70 000 i kommunalt tilskudd. Andre igjen søker kulturmidler og annen støtte.

Kontrollert og godkjent
Aktivitetsklubben ble i mai 2012 gjenstand for kontroll av beregningsgrunnlaget for nasjonalt
driftstilskudd fra Fordelingsutvalget. Utvalget ville se på organisasjonens medlemstall, og fikk tilgang
til det materialet de ønsket, blant annet dokumentasjon av sentralstyrets sammensetning og
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nasjonale kurs, årsrapporter og medlemslister fra lokallagene. Resultatet som publiseres offentlig,
var uten bemerkninger. Aktivitetsklubben anstrenger seg for å følge de regler som gjelder for
tilskudd.
Aktivitetsklubben er medlem av LNU og hadde i 2012 et oppfølgingsbesøk fra organisasjonen. LNU
ville kontrollere hvordan Aktivitetsklubben ivaretok sine forpliktelser med hensyn til dokumentasjon
av medlemslister og lokallag, samt rutiner rundt fordeling av midler til lokallagene ble ivaretatt. Også
her var resultatet godkjent av LNU, som i tillegg kom med forslag til forenklinger, forbedringer og
andre tilskudd Aktivitetsklubben kunne søke om.

Sentral og lokal aktivitet
Den største aktiviteten foregår i de
enkelte lokallagene som normalt har
aktivitetstilbud én dag i uken. Det er
mange ulike aktivitetsklubber rundt
om i landet, og enkelte har en
spesiell profilering som film og
media, friluftsliv eller spill.
Aktivitetsklubben har også sentrale
arrangementer som er veldig
populære, blant annet Outdoor
Challenge på Risøya og Outdoor
Challenge Finale på Brunstad,
barnestevnets åpningsseremoni, Barnelekene, Familiedagen og nyttårsfest. De fleste
arrangementene er kostnadskrevende og baserer seg på deltakeravgift.
Medlemmer av Aktivitetsklubben utfører et enormt arbeid i foreningen i form av ulønnet arbeid,
anslagvis ca. 20 000 timer i året. I tillegg utføres veldig mye frivillig innsats i hvert enkelt lokallag i
form av aktiviteter og dugnad.

Åpning av barnestevnet
Hvert år arrangeres et barnestevne
på Brunstad og Aktivitetsklubben
samarbeider med Brunstad Christian
Church om deler av arrangementet.
Blant annet har en lokal
aktivitetsklubb hvert år ansvaret for
et stort åpningsshow, og dette går
på rundgang fra år til år.
Aktivitetsklubben i Horten hadde
ansvaret for åpningsshowet for barnestevnet 2013 hvor temaet var «Vær virksom i det gode».
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Gjennom åpningsshowet introduseres barna til tema for stevnet og denne gangen ble historien om
gresshoppen og mauren dramatisert sammen med flere innslag, sang og musikk.

Barnelekene 2013
Hvert år arrangeres det barneleker under barnestevnet på Brunstad, og som alltid er disse et
høydepunkt for barna. I 2013 var det Aktivitetsklubben i Bergensregionen som hadde ansvar for
lekene. Mer enn hundre barn og unge fra Bergen arbeidet med planlegging og gjennomføring av
lekene. Gjennom kreativt samarbeid ble det produsert fengende leker og danseshow, storslåtte
kulisser og fargesprakende kostymer.
Barnelekene avvikles over tre dager,
og det hele startet med et storstilt
åpningsshow der publikum ble
introdusert for temaet Superworld.
Gjennom leker og show fikk barna
møte kjente figurer som bl.a. Super
Mario, Angry Birds, og Hello Kitty.
Lekene var inspirert av spill som de
fleste barna kunne kjenne igjen.

Outdoor Challenge
Aktivitetsklubben er stolte av å kunne gjennomføre et arrangement Outdoor Challenge for tusenvis
av ungdom hvert år. Outdoor Challenge, populært kalt OC, er en actionfylt konkurranse hvor styrke,
utholdenhet, kunnskap, samarbeid og logikk blir testet til det ytterste. Oppgavene og tema varierer
fra år til år. Temaet for 2012 var «Survival» og i 2013 «Offshore». Hver sommer starter OC med en
stor lagkonkurranse i Telemark som er delt i to faser. I fase 1 skal alle lagene kjempe gjennom et
krevende løp med oppgaver. De beste
lagene kvalifiserer seg til en plass i fase 2.
Her må hele laget løpe igjennom en lang
hinderløype som byr på forskjellige, nye
utfordrende poster. De fire beste lagene
sikrer seg en plass i finalen.
Aktivitetsklubben i Grenland har hvert år
ansvar for arrangementet i Telemark.
Andre klubber har ansvar for OC Finalen
og Aktivitetsklubben Stavanger stod
ansvarlig i 2013.
Tidligere ble det gjennomført et lotteri i forbindelse med OC-finalen. Det ble droppet i 2012 da
inntektene ikke bar seg i forhold til arbeid og kostnader, og dermed kunne mange ressurser frigjøres.
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I 2012 ble et spesielt OC Extreme arrangert i samarbeid med BrunstadTV. Aktivitetsklubben på Stord
var ansvarlig for konkurransen som ble vist på BrunstadTV høsten 2013.

Familiedagen
Tradisjonen tro, blir det hvert år organisert en trivsels- og samfunnsdag for hele familien. Flere
aktivitetsklubber bidrar, slik at det blir et mangfold av leker og aktiviteter. Tema for familiedagen i
2013 var «Barnas aktivitetsdag» med forskjellige idrettsaktiviteter som alle barn kunne prøve seg på,
i tillegg til forskjellige show. Familiene kunne kose seg med trampolinehopping, hinderløyper,
hoppeslott, skuespill, karuseller og tryllekunstneren John hadde et spektakulært show. Det var også
rigget opp forskjellige mat, snacks, drikke og isboder.

Nyttårsfeiring
Hvert nyttår feires av Aktivitetsklubben med fyrverkeri på Brunstad, først for de minste barna litt
tidlig på kvelden og siden for alle ved midnatt. Fyrverkeriet er viden kjent i området og mange
naboer både i Stokke og på Nøtterøy forteller at de venter på fyrverkeriet på Brunstad som er et av
de største i Vestfold. Aktivitetsklubben har egen profesjonelle pyroteknikere klasse IV.

Kurs
Aktivitetsklubben avholdt kurs i søknadsskriving for lokallag 18. mai 2013. Målgruppen var ledere
som ønsker å søke om tilskudd til drift eller prosjekt. Av tema som var framme nevner vi
 Gjennomgang av de mest aktuelle tilskuddsordninger
 Hva bør man tenke på før man søker?
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 Hva skal søknaden inneholde?
 Hvordan vurderes en søknad?
 Hva bør en tenke på når en har fått et tilskudd?
Lokallagene ble oppfordret til å tenke nytt og åpne for samarbeid i forhold til søknad og tilskudd.
Alle lokallag ble oppfordret til å søke kommunalt tilskudd. Slikt tilskudd finnes i alle kommuner.

Nettsider
I løpet av de siste årene har behovet for en bedre nettsideløsning blitt mer påtrengende.
Aktivitetsklubben valgte derfor å utvikle en ny løsning som rommet både sentral- og lokalledd i
organisasjonen. Den nye løsningen med tilhørende funksjonalitet, var klar i juli 2013. Hver lokale
aktivitetsklubb har med dette fått tilbud om egen nettside. Pakken inneholder epostkonto, artikler,
kalender, huskeliste og alt som vanligvis finnes på en nettside. På den måten bedres kommunikasjon
med egne medlemmer. Aktivitetsklubbens nettsted er www.aktivitetsklubben.org.

Aktivitetsklubbens Facebook for OC ble nedlagt i 2013.

Samarbeid med BrunstadTV
BrunstadTV er en viktig informasjons-, oppbyggelses og underholdningskanal med bl.a. programmer
spesielt for barn. Aktivitetsklubben har et godt samarbeid med BrunstadTV når det gjelder
produksjon av TV og film fra arrangementene, og har derfor kjøpt inn eget utstyr som hazer
(røykmaskin), studioutstyr som scene, studiolys, følgespotter og møbler som har vært brukt år etter
år. Flere aktivitetsklubber har også opp gjennom årene laget filmer, animasjonsfilmer og reportasjer
som er blitt kringkastet i mange land gjennom BrunstadTV.
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Annet
ASYFF – Administrasjonssystem for frivillige foreninger ble videreutviklet i 2013. Elektronisk signatur
og funksjonene for årsrapport ble implementert. Det ble også utført betydelig ajourhold og
feilretting.
Aktivitetsklubben benytter eye-share Faktura og økonomisystemet AX2009. Eye-share er et system
for å arkivere dokumenter (faktura) og kjøre arbeidsflyt mellom personer og prosesser. Ved hjelp av
egenutviklet regnskapsrapport, kan vi følge opp regnskapet fra måned til måned.
Aktivitetsklubben har i flere år hatt et tilbud til de som ønsket en oppbyggelig SMS-melding på
telefonen. Bulk-SMS ble avviklet i 2013 da det var forholdsvis kostbart og kunne erstattes av mobilapp.
Aktivitetsklubben fikk en ny assistent i 2013 som er lærling i Kontor- og administrasjonsfaget, Elise
Friberg fra Horten.

Brunstad 12. juni 2014
Ester Irene Nilsen, Tomas Fuglset, Mailén Leth og Edgar Kvitberg
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