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Årsmelding 2017 
Aktivitetsklubben 
Aktivitetsklubben er en frivillig forening, og et fritidstilbud for barn opp til 13 år. Foreningen deler 

verdigrunnlag med Brunstad Christan Church (BCC). Personer og lokale aktivitetsklubber er 

medlemmer. Lokallagene er spredt over store deler av Norge, og har ukentlig aktivitet i form av 

samlinger og turer.  

Aktivitetsklubben har som formål å gi medlemmene mulighet til å drive aktiviteter ut fra sine ønsker 

og behov, bidra til å verne mot nedbrytende og belastede miljøer i samfunnet, og arbeide for 

helsefremmende tiltak for barn. Arbeidet i foreningen skal preges av frivillighet, fellesskap, likeverd 

og respekt. 

Styret og administrasjonen 
Nytt styre ble valgt på landsmøtet 10. juli 2017: 

Helene Larsen, Hønefoss, 24 år, (styreleder) 
Merethe Olsen, Tønsberg, 20 år (styremedlem) 
Mathias Aamodt, Holmestrand, 21 år, (styremedlem) 
Edgar Kvitberg, Tønsberg, 56 år, (styremedlem) 

 

Administrasjon: 

Edgar Kvitberg, daglig leder 
Camilla Bekkevold, assistent 

 
Aktivitetsklubben holder til på adressen 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. 

Utvikling, resultat og stilling 
Årsregnskapet for 2017 viser et underskudd på kr 83 881 som foreslås anvendt slik: 

 Overført fra annen egenkapital  kr 83 881,- 

 Sum disponert    kr 83 881,- 

Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet med tilhørende noter et rettvisende bilde av resultatet for 

2017 og den økonomiske stillingen pr 31.12.2017. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets 

slutt som har betydning for bedømmelsen av foreningens økonomiske og finansielle stilling. 

Arbeidsmiljø  
Arbeidsmiljøet og generell trivsel på arbeidsplassen er etter vår oppfatning god. 

Det har ikke vært unormalt sykefravær blant de ansatte i 2017. Det er ikke satt i verk spesielle tiltak 

på dette området. Foreningen har ikke hatt noen skader eller ulykker i 2017. 

Etter styrets mening påvirker ikke foreningens virksomhet det ytre miljø negativt. Foreningen har 

derfor ikke planlagt eller iverksatt særskilte tiltak for dette i 2017. 

Styret i Aktivitetsklubben  
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Medlemmer og lokallag 
Aktivitetsklubben fikk to nye lokallag i 2017. Dette 

var et resultat av etableringen av Knøtteklubbene, 

som er et tilbud for medlemmene under 

skolealder.  

Medlemsregisteret viser 4047 medlemmer totalt, 

hvor 3186 av disse var tellende medlemmer. Det 

vil si at medlemsmassen holder seg forholdsvis 

stabil. 

  

Sentral medlemskontingent var i 2017 kr 50,- pr 

person. Lokal medlemskontingent bestemmes av 

de enkelte lokallagene, dersom de ønsker det. 

Tilskudd fra staten  
Aktivitetsklubben mottok i 2017 kr 1 128 219 fra 

Fordelingsutvalget til sentral drift. 

Fra LNU mottok Aktivitetsklubben gjennom Frifond organisasjon kr 665 712 for videre fordeling til 

lokallag. Aktivitetsklubben har egne retningslinjer for fordeling av disse midlene. Retningslinjene er 

godkjent av LNU.  

Momskompensasjon i 2017 ble kr 314 532, som er noe mindre enn i 2016. 

 

Aktiviteter 2017 

Seminar – En bedre aktivitetsklubb 
I juni samlet Aktivitetsklubben over 150 lokale AK-

medarbeidere og ledere til seminar med tema «En 

bedre aktivitetsklubb!». Flere viktige problemstillinger 

ble tatt opp, blant annet vern om barnas velferd og 

forhindring av mobbing og utestengelse.  

I tillegg fikk deltakerne gode tips om hvordan skape den 

gode opplevelsen, slik at alle barna blir sett og trives. 

Dette ble en inspirasjonsdag som ga ny motivasjon og 

iver til å gjøre aktivitetsklubben enda bedre.   
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Jeg kan bevare gleden  
På årets barnestevnet var overskriften «Jeg kan 

bevare gleden». Åpningsmøtet startet med en helt 

ny og egenprodusert musikal, med handling hentet 

fra det gamle testamentet og historien om Kong 

Saul, David og Jonathan. 

Musikalen handler om Kong Saul, og David som 

skulle bli hans etterfølger. Men når David begynner å 

gjøre det bedre enn Saul og får skryt for det, blir han 

misunnelig og vil drepe David. Saul klarer ikke å 

glede seg med David i hans suksess, men det gjør derimot Jonathan, som var den egentlige 

tronarvingen. Han blir også Davids beste venn. 

Parallellen til våre liv i dag er at man får det mye bedre hvis man kan glede seg med i andres glede, 

istedenfor å sammenligne seg og prøve å bli lik andre. 

Hvert barn er unikt og verdifullt akkurat som det er, og 

skal føle seg elsket og verdsatt. Da trenger man ikke 

sammenligne seg med andre og føle seg mislykket, men 

kan heller glede seg med de andre. 

Barnestevnet arrangeres i samarbeid med Brunstad 

Christian Church. I år var det Aktivitetsklubben i 

Stavanger som sto for åpningen. 

Jakten på den forsvunnede iskrystall 
Årets leker ble arrangert av Aktivitetsklubben i Horten, 

som i et år har arbeidet med planer og forberedelser. 

Denne gangen fikk lekene navnet «Jakten på den 

forsvunne iskrystall», og gjennom en fengende 

storyline og spennende gameshow i storsalen, ble hele 

publikum dratt inn i handlingen, hvor barna selv fikk 

delta i ulike oppgaver på scenen.     

 

Oppgavene gikk ut på å få den forsvunne iskrystallen tilbake til 

det fantastiske iskremlaboratoriet, som sørger for at det stadig 

produseres iskrem, så alle barn og voksne som elsker is alltid kan 

få kjøpt dette. 

Lekene besto av tre sceneshow fordelt på to dager, og etter 

åpningsshowet første dag, kunne alle barn på Brunstad løpe ut i 

sola og delta i aktiviteter som også inngikk i jakten på iskrystallen. 

Her var det en mengde morsomme aktiviteter, hvor barna kunne 

samle små iskrystaller for hver oppgave man klarte.  
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Familiedagen 
Hvert år arrangeres Familiedagen, en aktivitetsrik 

sommerdag for hele familien og spesielt tilrettelagt for 

barna. I år gjorde Aktivitetsklubben i Sandefjord en 

formidabel innsats og fikk med seg 11 andre 

aktivitetsklubber som ville være med å bidra.  

Resultatet ble «Venneland». Ansiktsmaling, 

tegneaktiviteter, loddtrekning, hoppeslott og vannsklier - 

tilbudene var mange. Hele 20 forskjellige aktivitetsboder og 

poster var rigget til. Dagens program inneholdt også underholdning med danseshow hvor barna fikk 

være med. Rundt 60 frivillige var med å bidra til at Familiedagen ble en uforglemmelig dag for barna. 

Knøtteklubben 
Aktivitetsklubben jobbet i 2017 med å legge til rette for etablering av knøtteklubber – en lokal 

aktivitetsklubb for de minste barna. Det er til glede for barna som får leke, delta i fritidsaktiviteter, bli 

kjent med andre barn, men også for foreldrene – i det hele tatt en samfunnsskapene aktivitet. 

To slike klubber ble etablert i 2017, og flere planlegger å starte opp i 2018. 

Nyhetsbrev 
Gjennom hele året har det blitt sendt ut AK-Nytt, Aktivitetsklubbens egne nyhetsbrev. Her får 

medlemmene månedlige oppdateringer om aktiviteten i foreningen, sentralt og lokalt. 

Lokale Aktivitetsklubber 
Aktivitetsklubben hadde følgende lokallag i 2017: 
AK Media Stord 
Aktivitetsklubben 
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 

Aktivitetsklubben Stavanger 
Aktivitetsklubben Stord 
Aktivitetsklubben Sørlandet 
Aktivitetsklubben Tønsberg 
Aktivitetsklubben Valdres 
Aktivitetsklubben Østfold 
Aktivitetsklubben Øyni 
Hellehaugen Hestegård 
Horten Aktivitetsklubb 
Knøtteklubben Horten 
Knøtteklubben i Oslo og Follo 
Østfold Media 

 
Sem, den 1. april 2018 
I styret for Aktivitetsklubben

 


