Årsmelding for 2016
Aktivitetsklubben
Aktivitetsklubben som blant medlemmene ofte omtales som AK, er en frivillig og selvstendig forening
som først og fremst retter sine tilbud til barn opp til 13 år i menigheten Brunstad Christian Church.
Foreningen har lokallag i de fleste fylkene i Norge og søsterorganisasjoner i mange land.

Styret og ledelsen
Styret i Aktivitetsklubben ble gjenvalgt på landsmøtet 11. juli 2016:
Ester Irene Nilsen, Grenland, 26 år (styreleder)
Tomas Fuglset, Grenland, 25 år, (styremedlem)
Mailén Kronstad, Sandefjord, 27 år, (styremedlem)
Edgar Kvitberg, Tønsberg, 56 år, (styremedlem)
Administrasjon:
Edgar Kvitberg, daglig leder
Merethe Sofie Olsen, assistent
Camilla Bekkevold, assistent
Aktivitetsklubben flyttet i 2016 til nye lokaler i Flyplassveien 2, 3170 Sem.
Revisor er Marius Borge, registrert revisor, Borge Revisjon AS, Mjøndalen.
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 i 2016 gått fra
24 til 23 lokallag.
Aktivitetsklubben begynte derfor i
2016 å planlegge for etablering av
knøtteklubb - lokale aktivitetsklubber
for de minste barna før de begynner
på den vanlige aktivitetsklubben.
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Antall medlemmer fortsetter å synke, men antall tellende medlemmer øker noe.
Medlemsregisteret viser at antall medlemmer i 2016 var totalt 4091, hvorav 3261 var tellende
medlemmer.

Medlemsutvikling Aktivitetsklubben
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Tilskudd fra staten
Aktivitetsklubben mottok i 2016
kr 1 127 926 fra
Fordelingsutvalget til sentral
drift.
Fra LNU mottok
Aktivitetsklubben gjennom
Frifond organisasjon kr 776 116
for videre fordeling til lokallag.
Aktivitetsklubben har egne
retningslinjer for fordeling av
disse midlene. Retningslinjene er
godkjent av LNU.
Momskompensasjon i 2016 ble
kr 329 299, som er betydelig
mindre enn i 2015.
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Frivillig arbeid tilsvarende 42 årsverk i lokallagene
De lokale aktivitetsklubbene har ukentlige samlinger, og de fleste har også den tradisjonelle «AKturen» en gang i året. Aktivitetsklubbene er spredd rundt om i store deler av landet, og deles ofte i
mindre grupper etter alder og/eller interesse.
Aktivitetsklubbens medlemmer utfører mye arbeid i foreningen i form av frivillig og ulønnet arbeid,
både for våre sentrale arrangementer, og for de lokale aktivitetene.
De lokale aktivitetsklubbene har for 2016 rapportert totalt 608 frivillige medarbeidere og 42 årsverk.

Aktiviteter i 2016
Sosiale medier
I 2016 tok Aktivitetsklubben i bruk virkemidler for å nå ut på sosiale medier. Det ble
etablert Instagram-konto @aktivitetsklubben som har ca 200 følgere. Flere lokallag
har egen instagram-konto.
Høsten 2015 startet vi en konkurranse hvor deltagerne skulle instagramere et bilde
fra deres aktivitetsklubb for å kunne være med i trekningen av en mobiltelefon.
Vinneren ble en gutt fra Hønefoss.

Ekstraordinært landsmøte
På bakgrunn av at Aktivitetsklubben søkte ordinært medlemskap i LNU, trengte vi å gjøre noen
endinger i vedtektene. Det ble derfor avholdt et ekstraordinært landsmøte 15.februar 2016.
Vedtektene ble også oppdatert med nye regler for hvor lenge regnskapsdokumenter må oppbevares.

Webinar om Asyff
Aktivitetsklubben holdt et webinar onsdag, 20.april med Asyff som tema for alle styremedlemmer og
ansvarlige for frivillige foreninger.
Her kunne deltagere følge med online fra hele landet via en lenke. Webinar gjør det mulig for
deltakerne å komme med spørsmål og tilbakemeldinger underveis.
Av ting som ble gjennomgått nevner vi:
 Gjennomgang av funksjoner og innhold i Asyff
 Data i Asyff – hvordan er data lagret i Asyff, utplukk av data og vasking mot PMO mm
 Hva krever vi at lokallagene registrerer i Asyff, viktige ting å passe på
 Frister å overholde
 Ofte stilte spørsmål
Webinaret ble fulgt av 40 deltakere.

Barnestevneåpning
Jeg er en helt (Joel 3,15) var tema for barnestevnet i 2016.
Åpningen av barnestevnet 20. juli tok utgangspunkt i
historien om Gideon og de 300 menn. Han trodde ikke at
han var en helt. Da han fikk et stort oppdrag fra Gud, ble
han først redd. Men selv om han følte seg svak, så valgte
han å stole på Gud.

Barnestevnet fortsatte med litt annerledes
barnemøter om kvelden. I 2016 var det nemlig en
helt ny konkurranse «Helteduellen»; to lag som
konkurrerte mot hverandre på
scenen. Helteduellen på kveldsmøte var del 2 av
åpningen, og skulle følge opp historien om
Gideon, men også ha fokus på hvordan vi kan
være en helt i vår hverdag.

De som ville kunne følge med forberedelsene til barnestevnet på BrunstadTV sine Instagram, App og
nettsider. Her ble også temasangen lagt ut, musikkvideoen og «lær teksten!».
Barnestevne på Brunstad arrangeres i samarbeid med Brunstad Christian Church. I år var det
Aktivitetsklubben i Sandefjord som sto for åpningen, og hadde en fargerik musikal med både sang,
musikk, film og flott skuespill.

Hele salen danset og sang med barna som stod på
scenen. Aktivitetsklubben Sørlandet hadde i år
ansvaret for åpningen av barnestevnet.
Det er mulig å lese mer om barnestevnet 2016 på
Aktivitetsklubbens nettsider.

Barnelekene 2016
Rammene for barnelekene i 2016 var
«Labyrintmester Viggo og hans hemmelige
oppdrag!»
Labyrintmester Viggo har fått i oppgave av
ordfører Stram å beskytte byens rikdom.
Labyrintmester Viggo skal gjemme skatten i
en mega komplisert labyrint han skal bygge,
så tyven Smyg ikke kan finne den.
Her trengte Viggo hjelp av alle
Brunstadbarna for å passe på at Tyven Smyg ikke tok skatten!
Barnelekene 2016 var fullt av opplevelser, alt fra skuespill, dans, kule leker og et spennende show!
Aktivitetsklubben i Molde var ansvarlig for Barnelekene 2016.

Familiedagen 2016
Aktivitetsklubben Sandefjord var
ansvarlig for Familiedagen 2016
som fikk navnet - JUMP for JOY!
Familiedagen 2016 hadde en litt
annerledes vri enn vanlig, da hele
strandområdet ble fylt med
hoppeslott og aktiviteter for store
og små, en dag full av fart og
spenning.
Barna fikk også oppleve
trikseshow, klovneshow og et helt
spektakulært trylleshow.

Landsmøte 2016
Aktivitetsklubben holdt ordinært landsmøte 11.juli. Det var 35 registrerte fremmøtte, inklusiv
styremedlemmer og assistenter. Møtet var preget av engasjement, og de mange gode innspillene vil
bringe Aktivitetsklubben videre framover.

Nyttårsfyrverkeri
Aktivitetsklubben har hvert år sørget for et
fantastisk fyrverkeri på Brunstad ved nyttår. For
de minste ordnes et eget fyrverkeri tidlig på
kvelden, med stjerneskudd, kakao, fakler mm.

Ved midnatt var det et større fyrverkeri som var
for alle.

Faktura- og regnskapssystem for lokallagene
Aktivitetsklubben gjennomførte en kartlegging for å finne et faktura- og regnskapssystem for
lokallagene, tilpasset foreningers regnskapsbehov. For Aktivitetsklubben var det viktig å finne et
produkt som er egnet for foreninger, som er trygt og sikkert å bruke og som ikke krever inngående
kompetanse på regnskap, men at
foreningene selv enkelt kunne registrere
inntekter og utgifter.
Resultatet av denne vurderingen ble at vi
tegnet en rammeavtale med Fiken om deres
faktura-, regnskaps- og lønnssystem.
Systemet er nytt og moderne, krever lite
opplæring og var totalt sett rimeligst.

Betal medlemskontingent med mCash
På bakgrunn av tilbakemeldinger fra
medlemmene om en mer moderne innbetaling
av medlemskontingent, valgte Aktivitetsklubben
å ta i bruk mCASH, slik at medlemmene kunne
betale årskontingent via din smarttelefon.
Det ble også gjort forsøk med Vipps, men dette systemet ble ikke godkjent av LNU som forvalter
tilskudd til lokallagene.

Hvordan starte en ny forening?
Tilbakemeldingene fra aktivitetsklubbene rundt om viste at flere synes det er for komplisert å
etablere og drive en aktivitetsklubb.
Aktivitetsklubben har derfor gjort det litt enklere å opprette en ny forening. Nå kan man klikke inn på
"Informasjon" i menybanneren og scolle ned på "Starte forening". Her finnes mye nyttig informasjon,
samt alt man trenger for å registrer et nytt lokallag.

AK-nytt
I september startet Aktivitetsklubben å sende ut AK-nytt, et månedlig nyhetsbrev til medlemmene
fra 13 år og oppover som har meldt inn e-post adresse til foreningen. AK-nytt gjør det lettere for
medlemmer å holde seg oppdatert med ting som skjer i Aktivitetsklubben og i lokallagene.

Ny logo
Aktivitetsklubben har hatt den samme logoen gjennom mange år. Nå har forening endret målgruppe,
fått nye vedtekter og er i det hele i en tid med fornyelse. Aktivitetsklubben startet derfor i 2017
arbeidet med en ny logo.

Ulykke under arrangement
Aktivitetsklubben hadde en ulykke i 2013 med en person som mistet taket i et klatretau og falt i
gulvet på en madrass. Selv om høyden ikke var stor, var sammenstøtet av en slik karakter at
vedkommende ble skadet.
Aktivitetsklubben ble ansett ikke å ha opptrådt uaktsomt eller at det forelå noen erstatningsplikt. Det
ble i 2016 inngått en minnelig løsning for å avhjelpe situasjonen med en utbetaling på 15.000,- NOK
som en endelig avslutning på saken.

Lokale Aktivitetsklubber
Aktivitetsklubben hadde i 2016 følgende lokallag:
AK Media Stord
Aktivitetsklubben Drammen
Aktivitetsklubben Eiker
Aktivitetsklubben Grenland
Aktivitetsklubben Hamar
Aktivitetsklubben Harstad
Aktivitetsklubben Hønefoss
Aktivitetsklubben i Bergensregionen
Aktivitetsklubben i Oslo/Follo
Aktivitetsklubben i Sandefjord
Aktivitetsklubben Molde
Aktivitetsklubben Måløy

Styret i Aktivitetsklubben

Aktivitetsklubben Stavanger
Aktivitetsklubben Stord
Aktivitetsklubben Sørlandet
Aktivitetsklubben Tønsberg
Aktivitetsklubben Valdres
Aktivitetsklubben Østfold
Aktivitetsklubben Øyni
Grenland Media
Hellehaugen Hestegård
Horten Aktivitetsklubb
Østfold Media

