AKTIVITETSKLUBBEN
i Den Kristelige Menighet

Årsmelding for 2010
Styret i Aktivitetsklubben i Den Kristelige Menighet
har etter årsmøtet i 2010 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:
Ole-Heine Stene, Harstad (leder)
Joar Holm Andersen, Bergen
Nina Christin Kronstad, Drammen
Det utføres et enormt arbeid i foreningen i form av 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. 21 000 timer. I tillegg kommer den frivillige innsatsen i hvert lokallag hver
eneste uke.

Styrearbeid
Styret har i 2010 hatt 6 møter og behandlet 44 saker. Det utbetales ikke honorar til styre, det brukes ikke
midler til dekning av reiseutgifter til styremøter eller til diett. Blant saker som har vært til behandling er:
 Budsjett og regnskap
 Årskontingent
 Assistent for AK
 Drift og administrasjon av nettsiden
 Medlemskap i Frikanalen avsluttet
 Regularitet i SMS-meldinger
 Videreutvikling av medlemssystem
 Implementering og forbedring av Administrasjonssystem for lokallagene – Asyff
 Søknad om momskompensasjon
 Nye retningslinjer for fordeling av Frifond-midler
 Økonomiske rammer for arrangementer
 Behandling av lokallagenes søknader om Frifondmidler
 Planlegging og gjennomføring av landsmøte
 Ny sponsoravtale
 Kurs i regi av AK
 Utsendelse av medlemskontingent pr e-post
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Antall medlemmer og lokallag
Aktivitetsklubben var i 2010 registrert med 5729 (5237) medlemmer hvorav 3801 (3908) er tellende
medlemmer. Aktivitetsklubben hadde ved utgangen av 2010 registrert 28 (32) lokallag. Antall medlemmer
har hatt en jevn økning fra tidligere år, mens antall tellende medlemmer har gått noe ned (tall fra 2009 i
parentes).
Årskontingent for 2010 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 mai.
AK mottok sentral driftsstøtte på kr 1 224 808,- (kr 1 007 274,-) fra Fordelingsutvalget som ligger under
Barne- ungdoms og familiedirektoratet. Fra LNU Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
mottok AK kr 750 190,- (kr 612 223,-) til lokal fordeling. AK mottok kompensasjon for merverdiavgift på kr
308 966,- (kr 98 056,-).

Årets gjennomførte arrangement og annen virksomhet:











Landsmøte for 2010 ble gjennomført 6. juli. Antall frammøtte representanter som ble registrert var
34. I tillegg møtte alle styremedlemmer.
ASYFF – Administrasjonssystem for frivillige foreninger ble implementert for sentralledd og lokalledd
i AK. Systemet er et system for registrering av opplysninger i en frivillig organisasjon i alle ledd. Det
omfatter opplysninger om styre, årsrapport, medlemmer, komiteer, tilskuddsordninger mv.
AK gjennomførte en internasjonal ishockeyturnering. Med i turneringen var 16 lag og totalt 418
utøvere. Publikum og supportere var sterkt til stede.
Bibelkonkurransen ble også i 2010 et vellykket arrangement og har som vanlig mange deltakere
både nasjonalt og internasjonalt.
Volleyballturnering ble en suksess med 21 lag 190 deltakere.
Barnelekene 2010 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 også denne gangen gjennomført på Risøya i Telemark hvor vannøvelser var et viktig
element i konkurransen. I juli deltok 26 lag og i august 16 lag.
Familiedagen også i år gjennomført med mange aktiviteter spesielt for de yngste medlemmene.
Nyttårsskiftet ble som før markert med et fantastisk fyrverkeri. Stjerneskudd og varm drikke ble
tilbudt alle som var til stede.

De fleste arrangementene er kostnadskrevende og baserer seg på deltakeravgift.

Brunstad 12. juni 2011
Kristian J Smith, Edgar Kvitberg, Anette Kristiansen og Rakel Haugen
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