
Årsmelding 2019 

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 friluftsliv, med 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, administrasjon og frivillige 
Nytt styre ble valgt på landsmøtet 8. juni 2019: 

Helene Larsen, Hønefoss, 26 år (styreleder) 

Mathias Aamodt, Holmestrand, 23 år (styremedlem) 

Andreas Almås, Sandefjord, 24 år (styremedlem)  

Janine Nyquist, Sellebakk, 21 år (styremedlem) 

Adminstrasjon: 
Edgar Kvitberg, daglig leder 

Linnea Twilley, assistent 

Camilla Christensen, i permisjon 

Aktivitetsklubben holder til på adressen Flyplassveien 2, 3170 Sem i Tønsberg kommune. 

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. 

I 2019 hadde Aktivitetsklubben med sine lokallag, til sammen 725 frivillige som utførte 50 årsverk. 

Aktivitetsklubben er medlem i Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) og 

Frivillighet Norge. 

Økonomi, utvikling, resultat og stilling 
Årsregnskapet for 2019 viser et overskudd på kr 160 116 som er overført til egenkapital. 

Aktivitetsklubben har gjennom flere år investert i utvikling av et nytt medlemssystem Orginn sammen 

med andre barne- og ungdomsforeninger. Anskaffelseskost i 2019 ble kr 50 445, og ved utgangen av 

2019 var akkumulert kostnad kr 734 202.  

Kostnader til revisor for 2019 var kr 16 250 hvorav honorar til bistand utgjorde kr 9 000.  



Aktivitetsklubben ble 14. desember 2017 godkjent av skattemyndighetene som en organisasjon hvor 

gavegiver kan kreve fradrag for gaver til organisasjonen etter skatteloven § 6-50. For å sikre rapportering 

og bruk av gavene som har gitt skattefradrag innenfor godkjente formål, har Aktivitetsklubben egne 

retningslinjen for å motta og rapportere gavene. Gaver kan også gis til lokal klubb. 

Pr 31.12.2019 var egenkapital kr 1 778 881 og foreningen hadde kr 1 328 046 i bankinnskudd. Det har 

ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets slutt som har betydning for bedømmelsen av foreningens 

økonomiske og finansielle stilling. 

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

2019 og den økonomiske stillingen pr 31.12.2019.  

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

Det har ikke vært unormalt sykefravær blant de ansatte i 2019. Det er ikke satt i verk spesielle tiltak på 

dette området. Foreningen har ikke hatt noen skader eller ulykker i 2019. 

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

ikke planlagt eller iverksatt særskilte tiltak for dette i 2019. 

Medlemmer og lokallag 
Ved utgangen av 2019 hadde Aktivitetsklubben 4157 betalende medlemmer, hvorav 2983 av disse var 

under 26 år. Antall betalende medlemmer har vært stabilt de siste fem årene, både over og under 26 år. 

Det er likevel en stadig utskifting av medlemsmassen ved at nye barn kommer til, og at ungdommer og 

voksne velger å ikke videreføre sitt medlemskap. 

Den sentrale medlemskontingenten var i 2019 kr 75,- pr person. Lokal medlemskontingent bestemmes 

av de enkelte lokallagene, slik de selv ønsker det. 

Tilskudd fra staten  

Statens tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner økte merkbart i 2019. Samtidig deler vi potten 

med flere organisasjoner og medlemmer enn tidligere. 

Aktivitetsklubben mottok kr 1 342 416 til nasjonalt arbeid i sentralleddet for tilskuddsåret 2019, som var 

en økning på kr 152 464 fra forrige år.  

Fra LNU mottok Aktivitetsklubben gjennom Frifond organisasjon kr 725 086, som var en økning fra kr 

690 254 i 2018. Midler fra Frifond organisasjon ble i sin helhet fordelt til lokallagene. Aktivitetsklubben 

har egne retningslinjer for fordeling av disse midlene. Retningslinjene er godkjent av LNU.  

Aktivitetsklubben tilbakebetalte kr 83 828 til Aktivitetsstøtta i LNU for kostnader som ikke ble brukt av 

fjorårets midler til Aktivitetsklubben sommerleir.  

Aktivitetsklubben mottok kr 358 648 i momskompensasjon hvorav kr 231 432 ble videreformidlet til 

respektive lokallag. 



Aktivitet i 2019 
Lokallag i Aktivitetsklubben har ukentlige samlinger for sine medlemmer gjennom hele skoleåret, og 

dette er veldig populært blant medlemmene.  

Mangfoldig friluftsliv  
Et mangfold og allsidig friluftsliv bidrar til å oppfylle foreningens formål om helsefremmende tiltak for 

barn i Aktivitetsklubben. Klubbene organiserer også helge-turer med sine ulike grupper til forskjellige 

steder i skog, på fjell og ved fjord både sommer og vinter. Utforskende naturopplevelser i trygge og gode 

rammer, er en viktig del av klubbenes virksomhet. Det er stor oppslutning om slike turer.  

Sommerleir 
Aktivitetsklubben arrangerte for andre gang, sommerleir for alle medlemmer som ble tretten år. Også i 

2019 var den ble lagt til Liatoppen og Torsteinslåtta i Hallingdal. Foruten 60 frivillige AK-ledere var det 

140 deltakende barn som fikk oppleve interessante og spennende dager i hjertet av norsk natur. 

Sommerleiren har blitt veldig populær blant medlemmene. Tema for sommerleiren var «Jeg er ung, jeg 

er verdifull, jeg er den jeg er!» 

Barnestevne og barnelekene 
Sommerens barnestevnet består av en del med tema fra det kristne trosgrunnlaget, og en annen del er 

barnelekene med skuespill og forskjellige organiserte konkurranser, aktiviteter og leker. Dette er en lang 

tradisjon som går flere tiår tilbake, mens tema og organisering av dette er i stadig utvikling. 

Aktivitetsklubben samarbeider med BCC om stevnet som arrangeres på Oslofjord Convention Center. I 

to hele dager i to forskjellige uker kunne barna leke, lytte, konkurrere, oppleve, lære og delta på sitt eget 

barnestevne. Årets tema var «Jesus er min venn».  



Lokale klubber 
Aktivitetsklubben hadde følgende lokallag i 2019: 

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  
 

Jarlsberg, 14. april 2019 

 

 


