AKTIVITETSKLUBBEN

Årsmelding for 2014
Aktivitetsklubben i endring
Aktivitetsklubben som blant medlemmene ofte omtales som AK, er en frivillig og selvstendig forening
som først og fremst retter sine tilbud til menighetens (Brunstad Christian Church) barn. Foreningen
har lokallag i de fleste fylkene i Norge og søsterorganisasjoner i mange land.
I løpet av 2014 ble det klart at ungdommen i foreningen ville danne en ny forening som mer var
tilpasset ungdommenes interesser og aktivitet. Det ble derfor opprettet en ny forening for ungdom,
og Aktivitetsklubben ble et tilbud for barn opp til 13 år.

Nye vedtekter for Aktivitetsklubben
Som en følge av dette ble nye sentrale vedtekter for Aktivitetsklubben samt mønstervedtekter for
lokallag utformet og enstemmig vedtatt av landsmøtet i 2014. Landsmøtet vedtok at alle lokallag skal
benytte mønstervedtekter. Kjønnsbalanse for lokallag ble endret til
minst 33 % av hvert kjønn. Det ble også gjort endringer med
hensyn til krav om revisor, kontrollkomité og valgkomité.
Lokallag av Aktivitetsklubben må ha medlemmer og aktiviteter
knyttet til realisering av formålet. Det må være reell substans i hver
forening, hvor styret tar selvstendige beslutninger. Lokallag har
eget styre, årsmøte, egen økonomi og eget regnskap.
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 aktivitets- og gruppeledere bør være minst 17 år og være helhjertet
innstilt til foreningens formål. Fortsatt skal vårt kristne verdigrunnlag gjennomsyre alle aktiviteter slik
at aktivitetene blir et verktøy i vårt kristelige arbeid og mål.

Styret og ledelsen
Styret i Aktivitetsklubben ble gjenvalgt på landsmøtet 13. juli 2014:
Ester Irene Nilsen, Grenland, 24 år (styreleder)
Tomas Fuglset, Grenland, 23 år, (styremedlem)
Mailén Leth, Sandefjord, 25 år, (styremedlem)
Edgar Kvitberg, Tønsberg, 54 år, (styremedlem)
Administrasjon:
Edgar Kvitberg, daglig leder
Elise Friberg, assistent
Til revisor ble valgt Marius Borge, registrert revisor, Borge Revisjon AS, Mjøndalen.
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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 har hatt en nedgang i antall medlemmer de siste to årene, mens antall tellende
medlemmer har vært stabilt. Aktivitetsklubben hadde i 2014 registrert 4875 medlemmer hvorav
3912 var tellende medlemmer. Antall tellende lokallag gikk ned fra 33 til 30 i 2014, slik tabellen under
viser.
År
Tellende lokallag

2009
25

2010
31

2011
28

2012
28

2013
33

2014
30

Den sentrale årskontingenten er vedtatt å være 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.
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Medlemsutvikling Aktivitetsklubben
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2009
4 849

2010
5 221

2011
5 729

2012
5 714

2013
4 823

2014
4 875

Tellende medlemmer

3 966

3 893

3 801

3 940

3 898

3 912

Totalt medlemmer

Tellende medlemmer

Tilskudd fra staten
Aktivitetsklubben mottar nasjonalt driftstilskudd fra staten både via Fordelingsutvalget som ligger
under Barne- ungdoms og familiedirektoratet, og tilskudd fra Frifond organisasjon via Landsrådet for
Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU). 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 2014 baserer
seg på grunnlagstall fra 2012. Aktivitetsklubben hadde i 2014 ikke kurs av slik karakter eller varighet
at det ble en del av beregningsgrunnlaget.
Aktivitetsklubben mottok kr 1 216 091,- i nasjonal driftsstøtte fra Fordelingsutvalget i 2014.
Fra LNU mottok Aktivitetsklubben kr 858 866,- i Frifond organisasjon til fordeling. Av dette gikk kr
841 080 til lokallagene, dvs. kr 215,- for hvert tellende medlem. Aktivitetsklubben beholdt kr 17 786
til administrasjon.
Aktivitetsklubben og lokallagene fikk kompensasjon for merverdiavgift på kr 415 074,-.
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.
Aktivitetsklubben benyttet anledningen til å svare på departementets høringsbrev ifm «Forslag til
endringer i forskrift om barne- og ungdomsorganisasjoner». Departementet har gjennom
retningslinjene valgt å la kurs være en måte å vekte aktivitet på ved siden av medlemstall.
Aktivitetsklubben har en betydelig sentral aktivitet for medlemmene som ikke har karakter av kurs,
men som er mer egnet og tilpasset for våre medlemmer. Aktivitetsklubben har uttrykt ønske om at
vår form for sentralt organisert aktivitet også bør inngå i beregningsgrunnlaget.
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Tilskudd Aktivitetsklubben
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2009
1 007 274

2010
1 224 808

2011
1 169 847

2012
1 246 530

2013
1 204 097

2014
1 216 091

Tilskudd Frifond

612 223

750 190

764 361

788 383

869 652

858 866

Momskompensasjon

98 056

308 966

284 393

238 288

341 050

415 074

Driftstilskudd

Kontrollert og godkjent – på nytt
Aktivitetsklubben ble i mai 2012 gjenstand for kontroll av beregningsgrunnlaget for nasjonalt
driftstilskudd fra Fordelingsutvalget. Resultatet som publiseres offentlig, var uten bemerkninger.
I 2014 ble Aktivitetsklubben på nytt trukket ut til en utvidet kontroll av grunnlagsmaterialet for støtte
til nasjonalt arbeid for tilskuddsåret 2014, henholdsvis grunnlagsåret 2012. Utvalget kontaktet
medlemmer og lokallagsledere med spørsmål om henholdsvis kontingentinnbetalinger, årsrapporter
og lignende.
Kontrollutvalgets konklusjon: «Utvalget mener kontrollen sannsynliggjør at organisasjonens oppgitte
beregningsgrunnlag er korrekt.»

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 friluftsliv eller spill.
Aktivitetsklubben har også sentrale arrangementer som er veldig populære, som Outdoor Challenge
på Risøya og Outdoor Challenge Finale på Brunstad, barnestevnets åpningsseremoni, Barnelekene,
Familiedagen og nyttårsfyrverkeri. Noen arrangementer er kostnadskrevende og baserer seg på
deltakeravgift. Følg oss på Instagram @aktivitetsklubben.
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.
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HMS
Aktivitetsklubben ønsker å ivareta HMS for sine aktiviteter på en god måte. Derfor blir alle sentrale
arrangement analysert og vurdert av HMS-kyndig personell. Ved større konkurranser blir hver
oppgave delt inn i risikoelementer hvor sannsynlighet og konsekvens blir vurdert. Der hvor risiko blir
vurdert som stor, blir motvirkende tiltak vurdert for å minske risiko i oppgaven.

Åpning av barnestevnet
Hvert år arrangeres et barnestevne på Brunstad og
Aktivitetsklubben samarbeider med Brunstad Christian
Church om arrangementet. Blant annet har en lokal
aktivitetsklubb hvert år ansvaret for et stort åpningsshow,
og dette går på rundgang fra år til år.
I mange måneder hadde Aktivitetsklubben Hamar jobbet
med å forberede åpningen av barnestevne. Temaet var
"Bønn - min trygghet". Det ble en spennende framføring
hvor vi ble kjent med Kristian, en fotballinteressert og aktiv
gutt som stort sett er glad og fornøyd, men som sjelden tar
seg tid til å be. Men alt forandres når det begynner en ny gutt på laget og Kristian trenger hjelp til å
takle en vanskelig situasjon. I denne historien fikk vi oppleve at Gud er god og han er for oss. «Gud
kjenner meg, han forstår meg, og vil hjelpe meg slik han ser er det beste for meg.»

Simsalabim!
På barnestevnet hadde vi besøk av en
anerkjent tryllekunstner som holdt et
spektakulært trylleshow for barna. Showet
startet med musikkstykker fra et bandet. Det
var mange som hadde møtt frem og
stemningen var på topp! Både barn og voksne
gikk fra showet med et stort smil om munnen.
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Barnelekene 2014

I 2014 hadde Aktivitetsklubben Stord ansvar for barnelekene. Hvert år arrangeres det barneleker
under barnestevnet på Brunstad, og som alltid er disse et høydepunkt for barna. Barnelekene
avvikles over tre dager, og det hele startet med et storstilt åpningsshow der publikum ble introdusert
for temaet «Den utrolige reisen». Barnelekene hadde følgende introduksjon:
«Har du noen gang drømt om å besøke de mest fantastiske og spennende stedene i verden? For
eksempel at du kunne hilse på pingvinene i Antarktis, eller at du kunne dra på safari og treffe løver,
elefanter og sebraer? Eller kanskje du har drømt om å dra til Kina og gå langs den kinesiske muren?
Er dette noe du drømmer om, da er årets leker virkelig noe for deg! Vår energiske og livlige
programleder Gjermund, har noe skikkelig spennende på gang. Han har nemlig jobbet et helt år med
noe helt fantastisk. Noe han har lyst til å invitere akkurat deg til å være med på, så nå er det bare til å
glede seg!!! VELKOMMEN TIL "DEN UTROLIGE REISEN"!!!»
Ved en fantastisk hjemmelaget rakett, ble vi med til de kjente steder i mange land for å lære litt om
deres kultur, musikk og folkeskikk. Og på alle steder var det spennende konkurranser for barna.

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.
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
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utfordrende poster. De fire beste lagene sikrer seg en plass i finalen. Aktivitetsklubben i Grenland har
hvert år ansvar for arrangementet i Telemark.

Aktivitetsklubbene i Eiker og Tønsberg hadde i år samarbeidet og laget et fantastisk åpningsshow og
veldig spennende og inkluderende oppgaver til OC finalen. Temaet for finalen var Silver Mining og
publikum ble med inn i en gammel nedlagt gruve. Hele salen på Oslofjord Convention Center var full
og stemningen var helt fantastisk!
Finalen var delt inn i 3 deler. Under første del måtte lagene fylle en tønne med 100 kg grus. Tønnen
stod 15 meter fra tønnen og laget måtte fylle små bøtter med grus, gå over et hinder, sette bøtten i
en gruvevogn som de måtte kjøre over skinnene og deretter heise bøtten opp til tønnen som stod 5
meter over gulvet på et stilas. Lagene måtte også gjennom en spesiell hinderløype hvor hele laget var
festet i et tau og måtte komme seg gjennom sammen.
I del to måtte deltakerne samarbeide om å sette sammen et puslespill uten å se bildet som var på
brikken, men følge hintene på baksiden av en og en brikke. Neste oppgave var å slippe gullposer ned
i gruvevognene, gullposene måtte fires ned fra stillaset og lagene måtte beregne når slippingen av
posen skulle skje.
I superfinalen startet lagene likt på en hinderløype. Lagene måtte gjennom en trang tunell, opp
klatreveggen, under militærhinderet, videre opp neste klatrevegg, hente 4 nøkler, og deretter måtte
lagene regne seg fram til en kode for å kunne åpne luken i gruvevognen som inneholdt en slegge til å
slå ned veggen til klatretårnet. Nøklene måtte brukes i klatretårnet for å åpne oppgangen. Den som
først skjøt opp den siste sperringen og trykket på detonatoren vant.

Familiedagen
Tradisjonen tro, blir det hvert år organisert en trivsels- og samfunnsdag full av trivsel, lek og moro for
barna. Flere lokale aktivitetsklubber bidrar, slik at det blir et mangfold av leker og aktiviteter. Tema
for familiedagen i 2014 var «Kaptein Sortebill og hans sjørøvere» som var ute etter å røve skatten i
sjørøverbukta. Det var mange forskjellige aktiviteter som alle barn kunne prøve seg på, i tillegg til
forskjellige show. Her var trampolinehopping, hinderløyper, hoppeslott, skuespill fra strand-scenen,
karuseller og tryllekunstneren John hadde også i år et forbløffende show. Det var også rigget opp
forskjellige mat, snacks, drikke og is-boder.
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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. Aktivitetsklubben søker hvert år brannvesenet om
godkjenning til avbrenning av fyrverkeri. I 2014 var netto eksplosivt innhold ca 85 kg og varighet over
8 minutter. Det var et gedigent fyrverkeri til stor glede for store og små.

Til aksjon
Aktivitetsklubben bidro i 2014 med kr 70 000 til TV-serien «Til aksjon» som var rettet mot ungdom.
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

Lokale aktivitetsklubber
Aktivitetsklubben hadde i 2014 følgende lokallag:
AK Media Stord
A-Klubben Brunstad
AK Drammen
AK Eiker
AK Grenland
AK Hamar
AK Harstad
AK Hønefoss
AK Bergensregionen
AK Oslo/Follo
AK Sandefjord
AK Molde
AK Måløy
AK Stavanger
AK Stord

AK Sørlandet
AK Tønsberg
AK Valdres
AK Østfold
AK Øyni
Grenland Media
Hellehaugen Hestegård
Horisont Media
Horten Aktivitetsklubb
Mediagruppen Oslo/Follo
Molde Zoom
On-Off Media
Snøde Hobby
U18 Drammen
Østfold Media
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Økonomistyring for arrangement
Styret vedtok i 2014 nye retningslinjer for Økonomistyring for arrangement. Der presiserer både
ansvarsforhold, annonsering, dokumentering av kostnader og rapportering av framdrift.
Den lokale aktivitetsklubben må utarbeide et budsjett som skal godkjennes av Aktivitetsklubben og
skal innbefatte alle kostnader til innkjøp og gjennomføring av arrangementet. Den
økonomiansvarlige i prosjektet har ansvar for oppfølging av alle kostnader og at innkjøp mm er i
henhold til budsjett, månedlig rapportering samt å kreve dekning av kostnader i henhold til
dokumenterte kostnader.

FNs barnekonvensjon er 25 år
Den 20. november 2014 var det 25 år siden FNs generalforsamling vedtok barnekonvensjonen –
barnas internasjonale grunnlov. Aktivitetsklubben er glad for at barn i denne konvensjonen
verdsettes som et helt menneske med sine spesielle behov for beskyttelse, frihet og grunnleggende
rettigheter.
En konvensjon retter seg spesielt til staten som har ansvar for å sette rettighetene ut i live, og
dermed berører den alle organisasjoner og innbyggere. Samtidig kan den minne oss om at vi bør
verdsette barn, både egne og andres på en respektfull måte. Blant annet bygger konvensjonen på
prinsippet om at barnets beste alltid skal komme først. Kjernen i sann kjærlighet er også det som er
ens neste til gavn, i dette tilfellet, det som er til barnets beste.
Aktivitetsklubben ønsker at barn skal oppleve en god barndom innenfor trygge og gode rammer hvor
det kan utvikle og utfolde seg slik det er, uten diskriminering – mens det er barn. Et menneske har
ikke mindre verdi for Gud om det ikke er like godt utrustet som andre. Det var Gud som ga hvert barn
en kropp og sine muligheter. Aktivitetsklubben vil bidra til at barn- og ungdom skal ha et interessant
og aktivt liv som de kan se tilbake på med glede

Brunstad 1. juni 2015
Ester Irene Nilsen, Tomas Fuglset, Mailén Leth og Edgar Kvitberg
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