
Årsmelding 2018 

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 administrasjon 
Nytt styre ble valgt på landsmøtet 26. juli 2018: 

Helene Larsen, Hønefoss, 25 år (styreleder) 

Merethe Olsen, Tønsberg, 21 år (styremedlem) 

Mathias Aamodt, Holmestrand, 22 år (styremedlem) 

Andreas Almås, Sandefjord, 23 år (styremedlem) 

Adminstrasjon: 

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 2018 viser et overskudd på kr 186 689 som foreslås anvendt slik: 

 Overført fra annen egenkapital kr 186 689,- 

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

2018 og den økonomiske stillingen pr 31.12.2018. 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 2018. Det er ikke satt i verk spesielle tiltak på 

dette området. Foreningen har ikke hatt noen skader eller ulykker i 2018. 

Styret i Aktivitetsklubben 

 



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

ikke planlagt eller iverksatt særskilte tiltak for dette i 2018. 

Medlemmer og lokallag 
Medlemsregisteret viser 4041 medlemmer totalt, hvor 2935 av disse var tellende medlemmer. Det vil si 

at medlemsmassen holder seg forholdsvis stabil, men at antall tellende medlemmer går ned. 

Sentral medlemskontingent var i 

2018 kr 75,- pr person. Lokal 

medlemskontingent bestemmes 

av de enkelte lokallagene, 

dersom de ønsker det. 

Tilskudd fra staten  

Aktivitetsklubben mottok i 2018 

kr 1 189 952 fra 

Fordelingsutvalget til sentral 

drift.  

Fra LNU mottok 

Aktivitetsklubben gjennom 

Frifond organisasjon kr 690 

254 for videre fordeling til 

lokallag. Aktivitetsklubben har 

egne retningslinjer for 

fordeling av disse midlene. 

Retningslinjene er godkjent av 

LNU. I tillegg mottok 

Aktivitetsklubben kr 313 000 

til gjennomføring av 

Aktivitetsklubbens første 

sommerleir. 

Momskompensasjon i 2018 

ble kr 289 025. 
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Aktivitet i 2018 

Sommerleir 

Nytt av året er at Aktivitetsklubben for første gang arrangerte en sommerleir for alle medlemmer som 

ble tretten år. Den ble lagt til Liatoppen og Torsteinslåtta i Hallingdal i perioden 5.-8. juli. 

Her fikk deltakere mulighet å bli kjent med andre 7. klassinger fra hele Norge. Helgen hadde mange 

aktiviteter å by på, bl. a. På fredag hadde vi et postløp, der lagene måtte samle flest mulig mynter per 

post. Temasamling på 

kvelden med tema: 

«Jeg er ung, jeg er 

verdifull, jeg er den jeg 

er!», et viktig emne for 

denne målgruppen. 

Lørdagen fikk 

deltakerne velge 

mellom aktivitetene 

hesteridning, klatring, 

kanopadling og 

paintball. På kvelden 

fikk deltakeren et 

minikurs i tegnspråk og 

etterpå nøyt de en 

skikkelig bålkveld med 

musikk og marshmellows!  Søndag, den siste dagen, avsluttet vi med en rolig og frisk fjelltur, med 

strålende vær. En passende avslutning før alle dro hvert til sitt – med nye venner, opplevelser og 

erfaringer – og forhåpentligvis med visshet om at de er verdifulle akkurat slik som de er! 



Barnestevneåpning 

«Jeg vil ha et rent hjerte» var tema for barnestevnet 2018. Barnedagene, som er hovedattraksjonen for 

barna hvert år, er en populær tradisjon. Her får de høre om Jesus og den hjelpen han kan gi til å leve et 

liv i glede og fred. Jesus vil 

gjerne bo i hjertet, men man må 

selv lukke opp for han. 

Åpningsmøtet fortsetter med 

Aktivitetsklubben Grenland sin 

morsomme og engasjerende 

musikal om jenta Sofie, som 

kommer på ulike valg der hun 

må velge mellom det gode eller 

det som ikke er så bra som hun 

kanskje skulle ønske. 

 

Sofie (t.h.) skjønner etterhvert at venninnen hadde veldig lyst til å prøve sparkesykkelen hennes og velger 

å låne den bort for å glede henne. Det gjør henne glad selv også.  

Fortellinger fra Bibelen ble dramtisert og forklart med mål om å lære barna at Jesus elsker dem og har 

en framtid for dem i sitt rike.  

Barnestevnet arrangeres i samarbeids med Brunstad Christian Church. I år var det Aktivitetsklubben i 

Grenland som sto for åpningen.  

 

«Kampen om styrkedrikken» 
Barnelekene spinner rundt en historie om en magisk trylledrikk som ved et uhell er kommet på avveie. 

Med fargerike animasjoner, fengende karakterer og en spennende story skal barn i alle aldre engasjeres, 

og for å involvere flest mulig har 

arrangørene lagt opp til en 

mengde ulike utendørs 

aktiviteter fra første dag. 

Deretter fortsetter lekene inne i 

storsalen, der ulike lag skal 

kjempe om å finne den 

forsvunne 

styrkedrikken gjennom 

konkurranser, show og oppgaver 

der mange unge publikummere 

også får delta. 
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Fra tidlig i vinter har voksne og unge fra Aktivitetsklubben i Østfold vært engasjert i planlegging og 

øvelser til barnelekene. 

Arbeidsoppgavene er mange, alt fra å lage kulisser og aktivitetsapparater til animasjonsfilmer og 

catering for mannskapet. I april begynte selve øvelsene, hvor rundt 100 barn og 

50 tenåringer var involvert.  

Lokale Aktivitetsklubber 
Aktivitetsklubben hadde følgende lokallag i 2018: 

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 
 

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 

Tønsberg, den 19. august 2019 

I styret for Aktivitetsklubben 

Helene Larsen 

Styreleder  

Andreas Almås    Mathias Aamodt   Merethe Olsen 

Styremedlem    Styremedlem    Styremedlem  

Edgar Kvitberg 

Daglig leder 
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