AKTIVITETSKLUBBEN
i Den Kristelige Menighet

Årsmelding for 2009
Styret i Aktivitetsklubben i Den Kristelige Menighet
har etter årsmøtet i 2009 bestått av:
Kristian Johan Smith (styreleder)
Edgar Kvitberg (styremedlem)
Anette Kristiansen (styremedlem)
Rakel Haugen (styremedlem)
Vararepresentanter:
Janne Joranger, Tønsberg
Ellinor Kristoffersen, Grenland
Robin Fuglset, Eiker
Valgkomiteen:
Kristian Kronstad, Sandefjord (leder)
Elise Pedersen, Horten
Ruben Reiersrud, Eiker
Ny daglig leder for AK fra 1. januar 2009 er Edgar Kvitberg. Øvrige engasjerte i organisasjonen utfører
ulønnet arbeid. Det er vanskelig å beregne antall timer som utføres av frivillig innsats, men en gjennomgang
av alle arrangementer og oppgaver i regi av AK, viser at antall timer frivillig innsats er ca. 25 000 timer. I
tillegg kommer den frivillige innsatsen i hvert lokallag hver eneste uke.

Styrearbeid
Styret har i 2009 hatt 6 møter og behandlet 27 saker hvorav 2 saker er behandlet gjennom e-postdialog.
Blant saker som har vært til behandling er:
 Budsjett og regnskap
 Arrangementsplaner
 Vurdering av nytt medlemssystem
 Nytt organisasjonssystem for lokallagene
 Tiltak for bedre økonomistyring og kontroll
 Økonomiske rammer for arrangementer
 Avvikling av Megazone og paintball
 Mediaseminar i AKs regi
 Tilskuddsordninger
 Frivillighetsregister
 Grasrotandelen
 Planlegging og gjennomføring av landsmøte
 Hjemmeside for AK
 Sponsoravtale
 Tilbakemelding fra LNU
 Kompensasjon for merverdiavgift for AK
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Antall medlemmer og lokallag
Aktivitetsklubben var i 2009 registrert med 5237 (4849) medlemmer hvorav 3908 (3966) er tellende
medlemmer. Aktivitetsklubben hadde ved utgangen av 2009 registrert 32 (25) lokallag. Antall medlemmer
har hatt en jevn økning fra tidligere år, mens antall tellende medlemmer har stanset opp (tall fra 2008 i
parentes).
Årskontingent for 2009 ble besluttet å være uendret. Mulighet for familiemedlemskap opprettholdes. Lokale
aktivitetsklubber kan ha egen kontingent i tillegg til den sentrale. Medlemskontingent ble sendt ut i august.
AK mottok sentral driftsstøtte på kr 1 007 274,- (kr 828 482,-) og kr 612 223,- (kr 560 100,-) til lokal fordeling.
AK mottok kompensasjon for merverdiavgift på kr 98 056,- (kr 120 594,-).

Årets gjennomførte arrangement og annen virksomhet:




















Landsmøte for 2009 ble gjennomført 12. juli. Antall frammøtte representanter som ble registrert var
36. I tillegg møtte alle styremedlemmer.
Endringer i vedtekter ble drøftet og vedtatt på landsmøtet.
Utgiftene til revisor har vært større enn forventet gjennom noen år. I løpet av 2009 ble det gjort
avtale om fast godtgjørelse av revisorhonorar.
I forbindelse med påsken ble det gjennomført en ishockeyturnering. Turneringen var mindre enn
tidligere, men engasjementet var klart til stede.
Bibelkonkurransen ble også i 2009 et vellykket arrangement og har som vanlig mange deltakere
både nasjonalt og internasjonalt.
16. mai ble det gjennomført et ungdomsarrangert på Brunstad med innslag av sang og musikk.
Arrangementet ble veldig godt mottatt av hele 1722 deltakere.
AK var i år med å legge til rette for et storslagent 17.mai arrangement.
Volleyballturnering ble holdt i juli.
Barnelekene 2009 ble i år arrangert som tidligere år.
Fotballturnering junior er en suksess fra år til år og engasjerer både gutter og jenter.
Outdoor Challenge (OC) er en spennende konkurranse for ungdommen som arrangeres hver
sommer. OC ble denne gangen gjennomført på Risøya i Telemark hvor vannøvelser var et viktig
element i konkurransen. I juli deltok 29 lag og i august 21 lag. Arrangementet ble et kostbart
arrangement for Aktivitetsklubben.
AK avviklet sin aktivitet i forbindelse med laserspillet Megazone og paintball.
I august ble Familiedagen gjennomført med mange aktiviteter spesielt for de yngste medlemmene.
I september 2009 ble det gjennomført et mediaseminar på Dal i Vestfold. Seminaret var vellykket og
hadde 96 deltakere.
Nyttårsskiftet ble markert med et fantastisk fyrverkeri. Stjerneskudd og varm drikke ble tilbudt alle
som var til stede.
Arbeidet med å utvikle en moderne hjemmeside ble startet opp i 2009. Hjemmesiden vil være et
viktig kommunikasjonsmiddel overfor medlemmer. Foreningens aktiviteter vil bli omtalt på vår
hjemmeside www.aktivitetsklubben.org. Det vil også bli lagt til rette for påmelding til kurs og
lignende.
Et helt nytt organisasjonssystem for frivillige foreninger ble i 2009 kravspesifisert. Systemet vil få
navnet ASYFF – Administrasjonssystem for frivillige foreninger.

De fleste arrangementene er kostnadskrevende og baserer seg på billetter.
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Vedlegg
Årsberetning for 2009

Brunstad 17. juni 2010
Kristian J Smith, Edgar Kvitberg, Anette Kristiansen og Rakel Haugen
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