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1. Aktivitetsklubben
Aktivitetsklubben (AK) er en frivillig kristen forening, med fritidstilbud for barn opp til 13 år. Foreningen deler verdigrunnlag med
Brunstad Christan Church (BCC). Medlemmene våre består av enkeltpersoner og lokale aktivitetsklubber. Lokallagene er spredt over
store deler av Norge, og har ukentlig aktivitet i friluftsliv, med samlinger og turer.
De lokale aktivitetsklubbene er for barn i skolealder, og knøtteklubbene er for de aller minste. Klubbene har som formål å gi
medlemmene mulighet til å drive aktiviteter ut fra sine ønsker og behov, bidra til å verne mot nedbrytende og belastende miljøer i
samfunnet, og arbeide for helsefremmende tiltak for barn. Arbeidet i foreningen skal preges av frivillighet, fellesskap, likeverd og
respekt.
Nåværende styre ble valgt på landsmøte 8. juni 2019, og det samme styret fortsatte i 2020:

Helene Larsen
Styreleder, Hønefoss
27 år

Mathias Aamodt
Styremedlem, Holmestrand
24 år

Andreas Almås
Styremedlem, Sandefjord
25 år

Janine Nyquist
Styremedlem, Sellebakk
23 år
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2. Medlemstall og lokallag
I 2020 hadde Aktivitetsklubben en merkbar økning i antall medlemmer. Det skyldes flere forhold. Vi tok i bruk vårt nye
medlemssystem Orginn. I stedet for å sende medlemskontingent som faktura via e-post, har vi i 2020 sendt medlemskontingent
som e-Faktura i Vipps og nettbank. Å innføre et maksimumsbeløp for familier, er et tiltak som også har hatt stor effekt. Tilbud om
medlemskap ble sendt alle som har vært medlem tidligere, eller på annen måte har gitt oss navn og adresse. Dette har gjort det
lettere å være med å støtte AKs virksomhet og betale sin medlemskontingent. AK hadde en økning på hele 2819 medlemmer.

2019

2020

4157 medlemmer

6976 medlemmer

22 lokallag

22 lokallag
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3. Tilskudd til aktivitet
Aktivitetsklubben får tilskudd for alle medlemmer under 26 år som betaler den sentrale kontingenten, og dette gjør det mulig å
drive foreningen. I 2020 mottok vi kr 1 446 712 fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet til nasjonalt arbeid. Aktivitetsklubben
mottok ikke støtte fra myndighetene i forbindelse med koronapandemien i 2020.
Aktivitetsklubben fikk i 2020 kr 687 000 i støtte fra Frifond organisasjon. Dette har gått til den lokale Aktivitetsklubben;
fritidsaktiviteter med Jesus i sentrum, helgeturer og
konkurranser. De aller fleste klubbene har vanligvis
ukentlige samlinger og årlige friluftturer. Med denne
støtten får de en ekstra drahjelp for å kunne
opprettholde et så høyt aktivitetsnivå.
Alle klubbene fikk driftstøtte på kr 12.500 pluss kr
170 per medlem under 26 år. To av klubbene søkte
og fikk støtte til et prosjekt hver.
Aktivitetsklubben fikk også kr 300 000 i støtte
fra LNU Kultur til «AK Online», en TV-serie for
barn som ble laget i samarbeid med BCC.
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4. Frivillighet
De lokale klubbene hadde til sammen 720 frivillige (ledere, mentorer, hjelpere m.m.) ved utgangen av 2020. Mange av disse har
jobbet flere timer hver uke med å planlegge, klargjøre og gjennomføre aktiviteter for medlemmene. Dette er ildsjeler som brenner
for at barna skal få gode opplevelser; de gjør AK til ukas høydepunkt for mange.
På tross av koronasituasjonen dette året, har de frivillige vært
tilpasningsdyktige og funnet kreative måter å ha aktivitet på,
innenfor gjeldende smittevernregler. Men dessverre måtte vi avlyse
Aktivitetsklubbens sommerleir på Torsteinslåtta.
AK har mange hundre frivillige i alderen 15 år og oppover. Alle
frivillige i Aktivitetsklubben må levere politiattest. Vår visjon er at
alle barn som er medlemmer i AK, skal kunne se tilbake på en god
tid på AK, uansett hva de velger senere i livet. Vi erfarer at mange
unge medlemmer velger å fortsette som mentor i AK eller på andre
måter i foreninger som deler verdigrunnlag med Aktivitetsklubben.
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5. Organisering og samarbeid
Sentralleddet i Aktivitetsklubben står for den daglige ledelsen i forbundet. Sentralleddets oppgaver er blant annet å bistå alle lokale
klubber i foreningsdrift gjennom kurs, forvalte støtte til klubbene fra Frifond organisasjon, ivareta momskompensasjon, videreutvikle
vårt ledelses- og medlemssystem og utarbeide gode tilbud til våre medlemmer.
I administrasjon:
Edgar Kvitberg, daglig leder
Camilla Christensen, foreningskoordinator
Linnea Twilley, foreningskoordinator

Aktivitetsklubben samarbeider med Brunstad Christian Church (BCC), og er medlem i Landsrådet for Norges barne- og
ungdomsorganisasjoner (LNU) og Frivillighet Norge.
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6. Dette skjedde i Aktivitetsklubben i 2020
I 2020 har aktivitetsnivået i Aktivitetsklubben vært noe begrenset med tanke på COVID-19 pandemien. Da hele Norge ble stengt
ned, ble også den ordinære AK-driften rundt om i lokallagene satt på vent. Dette førte til at mange lokallag tok i bruk kreative
løsninger for å kunne gjennomføre AK-kvelder, samtidig som de overholdt smittevernreglene.

AK Online
I samarbeid med BCC sitt mediehus startet prosjektet
AK Online i 2020. Da hele Norge ble lukket ned og
man ikke lenger kunne samles, ble AK Online et
viktig prosjekt for oss. Med støtte fra LNU Kultur fikk
vi muligheten til å flytte AK inn i TV-skjermen, og
barna kunne være med fra sin egen stue.
Hver av de syv episodene hadde eget tema. Sirkus,
verdensrommet og baking for å nevne noen. Det ble
vist hvordan man kan lage forskjellige kreativiteter,
for eksempel sjongleringsballer av risposer og
ballonger. Så kunne barna lage dette selv, og se på
en egen video som lærte dem hvordan man
sjonglerer.
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Barna kunne også sende inn bilder og videohilsener, og på den måten se både seg selv hverandre på skjermen. Dette var med på å
skape samhold i en tid hvor man ikke hadde mulighet til å være sammen.

Eventyrland
Juli 2020 ble det stelt i stand
aktivitetsdager med temaet
«Eventyrland» for barn mellom 6 til
12 år i regi av Aktivitetsklubben.

Spredt utover på en stor fotballbane
på Oslofjord Arena fikk barna prøve
seg på forskjellige poster med leker
og aktiviteter som hinderløype, pil
og bue, tegning, maling, danseleken,
vannballongkasting og vannkrig. Her
var noe for enhver smak.

9

Orginn, vårt ledelses- og medlemssystem
De som driver forening, vil helst bruke tid på aktivitetene og medlemmene i sin klubb fremfor å bruke tid på administrative
oppgaver. Oppgaver som å levere årsrapport, søke og rapportere om tilskudd, ajourføre medlemsliste, fakturere kontingent, søke
momskompensasjon mm. skal være enkelt å forstå og utføre for de lokale foreningene. Sentralledd trenger også gode, effektive og
sikre løsninger for å gjennomføre sine oppgaver og følge opp og støtte lokallagene. Derfor utvikler og forbedrer vi hele tiden vårt
ledelses- og medlemssystem, Orginn.

Nytt i 2020

Forbedringer i 2020

o Fakturering av kontingent for alle ledd

o Søknads- og rapporterings prosess

o Egen del for rapportering av tilskudd

o Behandling av Årsrapport

o Orginn for utlandet

o Funksjoner for saksbehandling
o Medlemslister
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7. Økonomi
Årsregnskapet for 2020 viser et overskudd på kr 789 603 som er overført til egenkapital. Aktivitetsklubben har gjennom flere år
investert i utvikling av ledelses- og medlemssystemet Orginn sammen med andre barne- og ungdomsforeninger. Anskaffelseskost i
2020 ble kr 52 267, og ved utgangen av 2020 var akkumulert kostnad kr 786 469. Kostnader til revisor for 2020 var kr 27 000 hvorav
honorar til bistand utgjorde kr 5 250.
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 retningslinjer for å motta og rapportere gavene. Gaver kan også gis til lokal klubb.
Pr 31.12.2020 var egenkapital kr 2 568 485 og foreningen hadde kr 2 294 242 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 2020 og den økonomiske stillingen pr 31.12.2020.

Hjelp til familier
Aktivitetsklubben tok grep for å hjelpe familier med lav inntekt. Uansett antall familiemedlemmer har Aktivitetsklubben fastpris på
375 kr pr familie og ellers 75 kr per medlem. Aktivitetsklubben støtter initiativet til Fritidskortet som kan bidra til at alle barn og
unge, uavhengig av foreldrenes situasjon, får delta jevnlig i organisert fritidsaktivitet sammen med andre.
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