AKTIVITETSKLUBBEN

Årsmelding for 2011
Generelt
Aktivitetsklubben endret i 2011 navn fra Aktivitetsklubben i Den Kristelige Menighet til
Aktivitetsklubben og omtales ofte i dagligtale som AK. Aktivitetsklubben er frivillig, ideell og
allmennyttig forening for barn og unge som har en jevn stigning av antall medlemmer. Den største
aktiviteten foregår i de enkelte lokallagene som normalt har aktivitetstilbud én dag i uken.
Aktivitetsklubben har også sentrale arrangementer som er veldig populære, blant annet Outdoor
Challenge, OC Extreme, volleyballturnering, barnestevnet med åpningsseremoni, barnelekene, Opp
av køya, Familiedagen og nyttårsfest. Aktivitetsklubbens nettsted er www.aktivitetsklubben.org.
Medlemmer av AK utfører et enormt arbeid i foreningen i form av ulønnet arbeid, anslagvis i
underkant av 20 000 timer i året. I tillegg utføres veldig mye frivillig innsats i hvert enkelt lokallag i
form av aktiviteter og dugnad.

Styret og ledelsen
Styret i Aktivitetsklubben har etter årsmøtet i 2011 bestått av:
Kristian Johan Smith (styreleder)
Edgar Kvitberg (styremedlem)
Anette Kristiansen (styremedlem)
Rakel Haugen (styremedlem)
Vararepresentanter:
Janne Joranger, Tønsberg
Robin Fuglset, Eiker
Valgkomiteen:
Ole-Heine Stene, Harstad (leder)
Joar Holm Andersen, Bergen
Nina Christin Kronstad, Drammen
Administrasjon:
Edgar Kvitberg, daglig leder
Line P Christensen, assistent

Styrearbeid
Styret har i 2011 hatt 4 møter og behandlet 32 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:







Årsregnskap, årsberetning og anvendelse av overskudd
Budsjett og regnskap er behandlet fortløpende
Endring av navn og vedtekter
Årskontingent er fortsatt kr 50,- slik den har vært fra begynnelsen av
Ansettelse av ny assistent
Vervekampanje høsten 2011 – ga positivt resultat
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Søknad om medlemskap i LNU
Oppdragsbeskrivelse for arrangement
Fordeling av Frifondmidler til lokallagene
Planlegging og gjennomføring av landsmøte og ekstraordinære landsmøter
Sponsing av Outdoor Challenge

Navn og vedtekter
I forbindelse med at foreningen fikk nytt navn, ble det også vedtektene omarbeidet. Vedtektene
avspeiler at foreningens aktivitet skal motvirke rus og kriminalitet samt ha et helsefremmende
formål. Nye mønstervedtekter for lokallag er utarbeidet. Aktivitetsklubben formålsparagraf lyder i
dag som følgende:
Aktivitetsklubben er en frittstående forening for barn og unge som skal:
a) gi medlemmer mulighet til å drive ulike former for aktiviteter ved at barn og ungdom aktivt
blir trukket inn i arbeidet for å utvikle og realisere egne rammevilkår
b) bidra til å verne mot nedbrytende og belastede miljøer i samfunnet som rus og kriminalitet
c) arbeide for helsefremmende tiltak
Arbeidet i organisasjonen skal preges av frivillighet, fellesskap, likeverd og respekt.

Medlemmer og lokallag
Aktivitetsklubben var i 2011 registrert med 5221 (5729) medlemmer hvorav 3893 (3801) er tellende
medlemmer. Aktivitetsklubben hadde ved utgangen av 2011 registrert 31 (28) lokallag. Antall
medlemmer er forholdsvis stabilt fra år til år (tall fra 2010 i parentes).
AK mottok sentral nasjonal driftsstøtte på kr 1 169 847,- (kr 1 224 808,-) fra Fordelingsutvalget som
ligger under Barne- ungdoms og familiedirektoratet. Fra Landsrådet for Norges barne- og
ungdomsorganisasjoner (LNU) mottok AK kr 764 361,- (kr 750 190,-) til lokal fordeling. AK mottok
kompensasjon for merverdiavgift på kr 284 393,- (kr 308 966,-).
Årskontingent for 2011 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.
Aktivitetsklubben fikk i 2011 ny revisor, Borge Revisjon AS med sete i Drammen.

Outdoor Challenge
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. OC hadde et betydelig innslag av sponsorinntekter.
OC Extreme med vinnerlag fra de beste, ble vist på Brunstad TV høsten 2011.
I forbindelse med OC ble det gjennomført et lotteri som også ble rapportert til Lotteritilsynet.
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LNU og Frifond Organisasjon
Aktivitetsklubben fikk innvilget observatørmedlemskap i LNU og er plassert i gruppen
"Livssynsbaserte". Dette baserer seg på innstillingen fra LNU-styret. Dersom AK skal søke om fullt
medlemskap må AK vedtektsfeste fulle demokratiske rettigheter for medlemmer fra minimum fylte
12 år, mot i dag 15 år.
AK mottok kr 764 361 fra Frifond organisasjon til fordeling til lokale lag. Tilskudd fra LNU ble gitt på
grunnlag av medlemskap i 2009. AK har vedtatt retningslinjer for fordeling av midlene, og fordeling
ble gjort i henhold til disse.



Fordeling av driftsmidler i 2011 ble beregnet på grunnlag av betalende medlemmer under 26
år i 2010 tilhørende hvert lokallag, dvs. på samme måte som tidligere år
Ingen lokallag hadde søkt om prosjektmidler eller oppstartsmidler

AK hadde 3 801 betalende medlemmer under 26 i 2010. Det ble holdt av kr 4 161,- til
administrasjonskostnader. Det ble fordelt kr 200,- pr. medlem til lokallagene, til sammen kr 760 200.

Internasjonalt arbeid
Aktivitetsklubben vedtok i et ekstraordinært landsmøte en overordnet målsetting for
organisasjonens internasjonale arbeid; å ha en langsiktig målsetning om å engasjere seg i
internasjonal aktivitet, på et til en hver tid passende nivå.
Aktiviteten skal styrke innbyrdes bånd og bedre kunnskapen mellom organisasjoner i Norge og
utland, blant annet i St. Petersburg og Ukraina.

Diverse












Landsmøte for 2011 ble gjennomført 17. juli. I tillegg ble det avholdt to ekstraordinære
landsmøter.
ASYFF – Administrasjonssystem for frivillige foreninger ble videreutviklet i 2011. Elektronisk
signatur og funksjonene for årsrapport ble implementert. I tillegg ble ajourhold av person
ferdigstilt i Medlem. Det ble også utført betydelig ajourhold og feilretting.
Barnestevnet med åpningsseremoni er et høydepunkt for alle. Tema for stevnet og åpningen
var «Velg det gode».
«Opp av køya» er et morsomt barneprogram med Stig og Ståle i hovedrollen. Programmet
tar opp mange aktuelle problemstillinger som berører barn spesielt.
Det ble arrangert en volleyballturnering i påsken
Barnelekene 2011 ble i år arrangert som tidligere år.
Fotballturnering junior er en suksess fra år til år og engasjerer både gutter og jenter.
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 8. juni 2012
Kristian J Smith, Edgar Kvitberg, Anette Kristiansen og Rakel Haugen
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