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Styret BKM Oslo og Follo 2012

Morten Stadven
46 år Dataingeniør
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45 år Daglig leder

Styremedlem
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Styremedlem
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Styremedlem

Øystein Haukelidsæter
47 år Økonomisjef

Styremedlem
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Styret for BKM Oslo og Follo, for året 2012, har bestått av følgende personer:

• Morten Stadven, styrets leder. 46 år, Dataingeniør

• Dagfinn Lindberg, styremedlem. 45 år, Daglig leder

• Rakel Magnhild Egeland-Monfort, styremedlem. 32 år, Revisor

• Reidun Olsen, styremedlem, 36 år, Sykepleier

• Øystein Haukelidsæter, styremedlem. 47 år, Økonomisjef

      

    

 

  

 

 

 

 

   

 

   

     

    

       



BKM Oslo og Follo sitt lokale på Ryen
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Brunstad Kristelige Menighet
i Oslo og Follo 
Brunstad kristelige menighet i Oslo og Follo
består av i overkant 1 000 personer i alderen 0
til 90 år og hvorav ca. 70 % er barn og ungdom
under 36 år. Det gjør det naturlig at de fleste
av våre aktiviteter retter seg mot disse.
BKM Oslo og Follo er en livskraftig menighet i
vekst og bevegelse. Det arbeides aktivt for at
alle skal ha like muligheter til å kunne utvikle
sitt trosliv og å delta i menigheten etter evne
og vilje.

Vi tror at Bibelen er Guds ord. BKM Oslo og Follo
er både trosmessig og teologisk forankret til det
som Hortensmannen Johan Oscar Smith [1871 –
1943] sto for og utøvet. Troen på at Jesus ble
fristet, men uten å synde, er sentral i vår for-

kynnelse. Derfor er også Jesu liv, fristelser,
kamper og seire av stor interesse og betydning
for oss, da vi også tror at vi kan etterfølge ham i
dette. Vi tror på syndenes forlatelse ved tro
alene, og på helliggjørelse og videreutvikling
gjennom troens lydighet. Dette gir oss et stort
personlig engasjement i kristenlivet. Johan Oscar
Smiths særlige omsorg for barn og unge gjorde
ham på mange måter også en foregangsmann
innen lekmannsbevegelsen. Det samme en-
gasjementet står i dag sterkt i BKM Oslo og Follo,
og danner grunnlaget for et aktivt og ekte felle-
skap på tvers av aldersgruppene. 

2012 har vært preget av at BKM Oslo og Follo
ble tildelt arrangøransvaret for høstens store
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internasjonale misjonsfest.  Brunstad Christian
Church arrangerer to slike fester i året, og vår
fest gikk av stabelen 14. oktober 2012. At-
skillige timer med øving og forberedelser bidro
til at barn, ungdom og eldre fikk utløp for sitt
talent og sine kulturelle ferdigheter innenfor
dans, sang, musikk, film og regi. Vi ønsker å
rette en stor takk til alle for denne store inn-
satsen. Festen ble sendt direkte på Brunstad
Christian Churchs egen TV kanal, BrunstadTV,
og ble en suksess både for arrangører,
deltagere og publikum.
U-18 er en mentorbasert ungdomsgruppe med
fokus på mestringsfølelse, innsatserfaring og
samarbeidsevne hos de mellom 13 og 18 år.
Etter mye aktivitet i løpet av 2012 hadde denne

gruppen en opplevelsesrik tur til Spania. Vi er
glad for å kunne bidra til at våre ungdommer
får slike minner.

Vi i BKM Oslo og Follo har stor tro på fremtiden.
Vi ønsker derfor å legge til rette for at
fremtidige generasjoner skal få gode ramme-
vilkår, uten å være økonomisk avhengig av et
svingende finansielt marked. Denne troen er
bredt forankret blant medlemmene, og gir oss
stor innsats- og arbeidslyst.

Kåre J. Smith Bernt Stadven



Breivoll Gård

6 BKM OSLO FOLLO • ÅRSRAPPORT 2012

Enighet rundt en sunn 
økonomi
BKM Oslo og Follo har også i 2012 hatt en sunn
og god økonomi. Styret i BKM Oslo og Follo har
gjennom året fokusert på en sunn og bærekraftig
drift. Vi har søkt å forvalte verdiene i BKM Oslo
og Follo på best mulig måte, verdier som er opp-
arbeidet igjennom generasjoner. Dette har vi
også i 2012 hatt en god prosess på blant
medlemmene, slik at det er enighet om vår for-
valtning av disse verdiene.

Alle styrebeslutninger tas med enstemmighet
(konsensus), og 20. juni holdt vi årsmøte og
gjennomgikk de viktigste avgjørelsene i 2012.
Her ble også menighetens inntekter, drift,
investeringer, utgifter, ressurser og balanse
diskutert av ca. 250 medlemmer over 15 år.

BKM Oslo og Follo ønsker å støtte opp om Stift-
elsen Brunstad Konferansesenters satsing på
idrettsfasiliteter på Brunstad. Vi ønsker også å
fortsette en allerede etablert spareplan for å
sikre fremtidige generasjoner i BKM Oslo og
Follo gode rammevilkår for sin virksomhet.
Disse tingene er det full oppslutning om blant
medlemmene, noe en anonym avstemming på
årsmøtet i juni ga et klart svar på.

Det er fokus på at vår drift skal være bærekraftig
når det gjelder energiforbruk, og det er innført
energisparende tiltak i foreningen. Dette vil også
være styrets fokus i tiden fremover.
BKM Oslo og Follo har ingen fast ansatte og all
virksomhet er basert på frivillig innsats.
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Regnskapsåret 2012 ble avsluttet med følgende nøkkeltall:

Inntekter/Gaver 13 502 528,00

Kostnader - 9 846 460,00

Finanskostnad og -inntekt -1 724 996,00

Skatt - 8 845,00

ÅRETS RESULTAT 1 922 227,00

Morten Stadven, styrets leder
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Menighetens 
kjernevirksomhet

Fra BKM Oslo og Follo sitt åpningsshow i forbindelse med at de sto som arrangør av ”Brunstadfesten” høsten 2012

BKM Oslo og Follos kjernevirksomhet har
fokus på å bidra til medlemmenes frihet
til både å praktisere sin tro og å utvikles
i sitt kristenliv. Vi har fokus på å danne

gode rammer rundt denne virksomheten,
og opplevde i 2012 en stigende interesse
for å delta og ta ansvar.
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Felles oppbyggelsesmøter
Fra oktober til april har vi våre fellesmøter på
søndager kl. 17.00 på Ryenstubben 2 i Oslo. I
sommerperioden samles vi kl. 13.00 på Breivoll
i Ås kommune. Dette er en tidligere landbruks-
eiendom som vi leier av Ås kommune. Her
deltar ca. 600 personer i alle aldre. Møtene er
som oftest ikke forhåndsregissert, og alle kan
delta til felles trosoppbyggelse både med tale,
vitnesbyrd og sang. 

Etter møtet er vi gjerne i kaffebaren og dyrker
felleskapet, eller vi arrangerer grilling og ak-
tiviteter for små og store.

I tillegg til fellesmøtene har vi arrangert fester,
brylluper, begravelser og jubileer. Vi feirer vår
nasjonaldag og de kristne høytidene. 

Barna deltar ofte i sang og underholdning
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Vi tror at barn og unge ved søndagsskolen får et viktig fundament for gode personlige valg senere i livet
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Søndagsskolen
Søndagsskolen er inndelt i 3 grupper, basert
på alder, 

Søndagsskolen går parallelt med fellesmøtene,
og begynner etter at dette har vart ca. 1 time.
Med rollespill, sang, musikk, film og multi-
media prøver vi å formidle kristne verdier som
kjærlighet, tilgivelse, barmhjertighet og med-
menneskelighet, gi tro på en levende Jesus, og
fortelle om trosmenneskene fra Bibelen. Vi tror

at barn og unge ved søndagsskolen får et viktig
fundament for gode personlige valg senere i
livet.
Det er hovedsakelig ungdom fungerer som
ledere på søndagsskolen. Dette gir dem også
en verdifull erfaring i omsorgsarbeidet. Det
avholdes leder- og inspirasjonsarrangementer
for barne- og ungdomsarbeidere både sentralt
i BCC og i lokalmenigheten.
Søndagsskolen har en sentral rolle i BKM Oslo
og Follo, og arrangerer blant annet 17. mai-
fest og jule- og sommeravslutninger for barna.
Med et stort engasjement fra både ledere og
barna, er deltakelsen en vesentlig del av
menighetens trosoppbyggelse.

Gruppe 1 aldersgruppen 4 – 6 år
Gruppe 2 aldersgruppen 7- 8 år
Gruppe 3 aldersgruppen 9-12 år
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Ungdommen i BKM Oslo og Follo deler mange aktiviteter sammen

Ungdomsaktiviteter
BKM Oslo og Follo har en stor ungdomsflokk
bestående av ca. 450 jenter og gutter i alderen
13 til 35 år, og kan grovt fordeles slik:

Ungdommen samles til ukentlige møter med
trosoppbyggelse hver fredag kl. 1900. Disse
møtene er som regel ikke forhåndsregissert, og
det er frihet til å bidra med det en ønsker. Det
fokuseres ekstra på utfordringene i ungdoms-

tiden, og hvordan Bibelens råd gir verdifull
veiledning og hjelp.
Ungdommen deler mange aktiviteter sammen.
Via sport, kultur, lek, ungdomskafe og turer
bygges et sterkt fellesskap der gjensidig venn-
skap og hjelp er nøkkelingredienser. Vi erfarer
at en sterk oppfordring til innsats, til å ta leder-
skap og vise omsorg, bidrar til livsglede på
mange plan. I 2012 dro ungdommen på fjelltur
til menighetens felles kurs og konferansesenter
«Torsteinslåtta» i Hallingdal.

Ungdommen i BKM Oslo og Follo benytter i stor
grad de hjelpemidlene som er lagt til rette for
aldersgruppen av BCC. Via Brunstad Portal på

13 til 20 år 207 stk.
21 til 30 år 176 stk.
31 til 35 år 68 stk.
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internett kan man laste ned taler og musikk fra
konferansene på Brunstad samt fra en egen
sangportal «MP3-Kilden» som oppdateres
jevnlig. Fra samme portal kan man abonnere på
SMS-tjenester med aktuelle bibelvers, og laste
ned litteratur med fokus på hjelp i det person-
lige kristenlivet. Hvert år deltar de i tradisjonen
med en TV-sendt internasjonal bibelkon-
kurranse med interaktive hjelpe- og trenings-
applikasjoner på internett. Hvert år deltar de
også i Outdoor Challenge som arrangeres av
Aktivitetsklubben, med mye lokal aktivitet før
finalene går av stabelen på Brunstad under
sommerkonferansene.



16 BKM OSLO FOLLO • ÅRSRAPPORT 2012

Fra U-18 turen som gikk til Spania i 2012

U-18
U-18 er blitt et begrep blant ungdommen i BKM
Oslo og Follo, og er et mentorbasert opplegg
med fokus på mestringsfølelse, innsatserfaring
og samarbeidsevne hos de mellom 13 og 18 år.
Her har man valgt å fokusere på aktiviteter i
samarbeid med andre, på en positiv og en-
gasjerende måte.

U-18 ledes av litt eldre barne- og ungdoms-
arbeidere med evne både til å inspirere og lede.
Oppgavene som utføres kan være enklere
vedlikehold, gressklipping, matlaging, ser-
vering osv. og gjennomføres på kveldstid og i
helgene etter hva ungdommene har anledning
og lyst til. U-18 er frivillig, men vi opplever stor
interesse for deltakelse i gruppa.

I 2012 var en del av opplegget også en tur til
Spania med «all inklusive». Ledere og 115 ung-
dommer under 18 år fikk en spennende uke
spekket med opplevelser. Programmet gav noe
for enhver smak med spennende og engasjer-
ende utfordringer. Strandliv i Estepona og Mar-
bella, grottevandring på Gibraltar, delfinshow i
Gibraltarstredet, badeland, shopping, rebusløp
i steinbyen Ronda, restaurantmiddag,
«Adventure Day» i den spanske fjellheimen,
fornøyelsesparken «Isla Magica» etc. Turen var
årets høydepunkt for de fleste av disse ung-
dommene.
En kombinasjon av innsats, mestringsfølelse og
opplevelser har gjort U-18 til en meget
populær «institusjon» i BKM Oslo og Follo.
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Adventure Day i den spanske fjell-
heimen. Fest på kvelden

• Tirsdag: Heldagsopplegg i for-
nøyelsesparken «Isla Magica»

• Onsdag: Hjemreise

• Onsdag: Ankomst til Finca Alamo, 
lunsj, og rett til stranda i Estepona. 
Opplading av batteriene

• Torsdag: Grottevandring på Gibraltar 
og delfinshow i Gibraltarstredet

• Fredag: Badeland og shopping
• Lørdag: Heldagsopplegg med utford-

rende rebusløp i steinbyen Ronda med 
heftige premier

• Søndag: Strand- og badedag i Mar-
bella med restaurantmiddag på 
ettermiddagen

• Mandag: Heldagsopplegg på 
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Avgangskullet for bibelundervisning i BKM Oslo Follo, 2012

Trosopplæring
BKM Oslo og Follo praktiserer voksendåp, og
har derfor ingen tradisjonell konfirmasjon som
en bekreftelse på dåpen. Menigheten gir imid-
lertid et tilbud om trosopplæring til jenter og
gutter som går i 9. klasse. En kveld i uka i 6
måneder får 9-klassingene undervisning i Guds
Ord og sentrale punkter i menighetens lære og
historie. Undervisningen avsluttes på vårparten
med en fest for årets kull. I 2012 deltok 31
ungdommer i trosopplæringen.

Trosopplæringsopplegget legger opp til aktiv
deltakelse og får derfor ofte form som samtaler
og dialog. Vi ser på denne livsfasen som av-
gjørende. Ved trosopplæringen får man anled-
ning til å lufte tanker og meninger, og i et
uformelt miljø og bli møtt med respekt og for-
ståelse. Lederne er lyttende og medmennes-
kelige, samtidig som de har livserfaring og er
trygge i sin tro og i sine valg.
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Unge og eldre - godt samkjørt!

Et integrert seniorliv
BKM Oslo og Follo har en stor seniorgruppe
som vi setter stor pris på. Disse har sitt eget
seniortreff minst en gang i måneden. Vi opp-
lever at de eldre blir verdsatt av resten av
medlemmene. De har lagt ned mye tid og
krefter i menigheten, og barn og ungdom
gleder seg over fruktene av deres innsats og
viderefører deres arbeid. De eldre på sin side
gleder seg over de unges energi og fokus, og
bidrar så godt de kan med inspirasjon og
støtte. Dette gjensidige positive forholdet er en
realitet, og vi gleder oss over det.

Seniorsamlingene tar ofte form som
festsamvær og avholdes som regel i vårt lokale
på Ryen i Oslo. Både trosoppbyggelse, bønn,
godt fellesskap, fokus på menighetens virk-

somhet, samt ikke minst god mat er ingre-
dienser i selskapet. Ofte er det besøk fra
seniorer i andre lokalmenigheter, og besøk til
andre lokalmenigheter, eller andre turer er det
også plass til. For alle med fødselsdager der
årstallet ender på 0 og 5 er det feiring.

Seniorene ønsker ikke å «sitte stille». Aktiviteter
som trimmer både hjerne og kropp blir
prioritert, og både bowling, rebusløp,
museumsbesøk, reisekåseri, historiske til-
bakeblikk og orienteringer om fremtidens
planer og ideer er ofte på programmet.
Seniorene er på denne måten sterkt integrert i
BKM Oslo og Follos menighetsliv, noe som
eliminerer generasjonsskillet.
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I tillegg til våre felles samlinger har seniorene også sitt eget populære ”seniortreff” hvor det legges godt til rette for hygge og aktiviteter.
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Brunstad Konferansesenter

Brunstad Konferansesenter
BKM Oslo og Follo har historisk sett alltid vist
stort engasjement når det gjelder vårt felles
stevnested Brunstad Konferansesenter. Stedet
som ligger idyllisk til ved Vestfjorden i Stokke
kommune har vært en arena der vi har deltatt
med dugnadskrefter og økonomiske midler
helt fra starten i 1956 og frem til i dag.

Brunstad fremstår i dag som et moderne og
fremtidsrettet konferansesenter hvor flere av
BKM Oslo og Follos medlemmer har tilgang
på boenheter. Disse benyttes under våre
internasjonale stevner og konferanser. I 2012
ble det bl.a. avholdt stevner under nyttår,
påske og pinse høytidene, i tillegg arrangeres

det sommerstevne som avvikles i løpet av 3
uker i juli/august. Dette er årets
høydepunkter med oppbyggelse, fellesskap,
lek og moro for alle aldersgrupper. Videre ar-
rangeres det på Brunstad egne konferanser
for kvinner, menn, barn og ungdom.

Stiftelsen Brunstad Konferansesenters an-
legg på stedet har i dag mange gode
fasiliteter, men muligheten til å drive idrett
og aktivitet er forholdsvis begrenset. For
mange barn og unge har nok dette vært et
savn. Basert på etterspørsel fra medlemmene
verden rundt står BCC nå derfor foran en
større utvidelse.
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Nye sportsfasiliteter 
på gang
Stiftelsen har i sine utbyggingsplaner for Brun-
stad fått rammer til å etablere et omfattende
idretts- og aktivitetstilbud. Med tanke på det
store behovet for slike fasiliteter under Brun-
stad Christian Churchs stevner og samlinger,
samt potensialet for utnyttelse i vårt eget
barne- og ungdomsarbeid, ønsker BKM Oslo og
Follo å være med på å støtte etableringen av
anlegget økonomisk. Vi har derfor etter en av-
stemning blant medlemmene på årsmøtet i juni
lagt dette inn som en del av vår innsamlings-
aksjon for perioden fram mot år 2020.

På idrettsanlegget framkommer det fra dia-
logen med Stiftelsen Brunstad Konferanse-

senter at både fotballbane, svømmeanlegg,
flerbrukshall og ishockeyhall er under plan-
legging, og vil sannsynligvis bli ferdigstilt i
årene 2016 – 2020. Idretts- og aktivitets-
fasilitetene vil ligge vest for dagens kon-
feranseområde. Området dekker ca. 55 da og
vil ha egen tilkomst fra Brunstadveien. Det vil
også etableres gode gangstier fra konferanse-
området på Brunstad slik at det blir lett å 
bevege seg mellom idrettsanlegget og kon-
feransesenteret. Anlegget vil ligge vakkert til,
med gode tilkomst- og parkeringsmuligheter.
Foruten tilbudene på selve anlegget vil det også
være tilknyttet et omfattende nettverk av stier
og løyper for jogging, sykling, turgåing m.m.
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Med demokratisk flertall
inn i fremtiden
Med over 250 fremmøtte på Ryenstubben
2 i Oslo var forventningene til menig-
hetens årsmøte 20. juni 2012 store. BKM
Oslo og Follo er en engasjert menighet,
og med flere prosjekter gående og mange
saker på agendaen. Naturlig nok var
mange spente på kveldens dialog og
saksbehandling.

For dialog og saksbehandling er de godt
vant med, den lokale menigheten av
Brunstad Christian Church i Oslo og Follo,
kalt BKM Oslo og Follo. Det kan bli livlig
på disse møtene, der en kombinasjon av
humor og alvor rundt både små og store

saker fyller kvelden. Sammen med is og
jordbær utgjør dette en god trivselsfaktor
som ikke mange i lokalmenigheten vil
være foruten. Dessuten vil man jo være
med å bestemme! Og det kan alle
medlemmene som har fylt 15 år.

– Vi har en god tradisjon for å snakke
sammen her i menigheten, sier Reidun
Olsen, styremedlem i BKM Oslo og Follo.
Folk engasjerer seg. Det er vi nødt for å
gjøre da menighetens aktivitet er om-
fattende, og det er relativt mye penger og
ressurser i omløp.

Ønsker om å investere
Årsregnskapet for 2011 blir gjennomgått, post
for post. Menighetens inntekter, drift, inves-
teringer, utgifter, ressurser og balanse blir gått
i sømmene av de som er til stede. Sum drifts-
inntekter er på NOK 54 981 000. Økonomien er
solid, men det er også ytret sterke ønsker om å
støtte opp om utviklingen av Brunstad Stev-
nested, som er BCCs sentrale konferansested.
– Brunstad er en betydningsfull investering for
oss, sier Raymond Tøgard, en av deltakerne på
møtet. Med tanke på den generasjon som
vokser opp, er et gjennomtenkt strategisk trekk
av oss som lokalmenighet å bruke en del av
våre ressurser der, først og fremst på de

sportsfasilitetene som er planlagt å bygge,
poengterer Tøgard, som selv har flere barn i sin
mest aktive alder.

Kjersti Risnes, en annen engasjert deltaker,
skyter inn at «Sportsfasilitetene på Brunstad vil
også komme befolkningen i Stokke og om-
rådene rundt til gode. Den samfunnsmessige
siden av dette har faktisk betydning for oss».
– Vi har hatt en grundig prosess på dette, for-
tsetter Risnes. Det er såpass betydningsfulle
beløp at det ikke er noe vi tar over natten. Vi
har brukt tid sammen, og vi har ikke alltid vært
enige. Men når vi snakker sammen, og alle
involverer seg positivt, justerer vi oss inn mot
noe som så godt som alle kan slutte seg til.
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Fra menighetens årsmøte 20. juni 2012 
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– I kveld skal vi ha en demokratisk flertalls-
avstemning blant annet over dette, forteller
Morten Stadven, styrets leder i BKM Oslo og
Follo. Og ikke bare over beløp som ønskes
investert i Brunstad, men også over innsam-
lingsaksjonen som pågår, slik at vi kan justere
oss inn etter ønskene fra grasrota. Vi har
snakket mye sammen, men for å få dette så
pålitelig som mulig, og ikke gjøre noe før vi vet
at medlemmene frivillig støtter og går for dette,
så kjører vi en anonym avstemning.

– Vi har også overført kapital til Stiftelsen Ryen-
stubben Menighet, forteller Olsen. Det er snakk
om å legge vår kapital ned i en mer egnet for-
valtningsinstitusjon enn en kristen forening
fortsetter hun. I og med at dette er en større
transaksjon vil vi gjerne ta dette med som et
eget punkt i avstemningen.

Stiftelsen «Ryenstubben Menighet» har som for-
mål å fremme den lære, de verdier og det kris-
telige innhold som Johan O. Smith sto for. Det
er dette som binder menigheten sammen, og
som de ønsker at kapitalen skal forvaltes etter.

Er det flertall bak prosessen
og beslutningene?
Avstemningen går sin gang. 255 skjemaer og
penner deles ut, et sett til hver person over 15

år. Følgende spørsmål ble besvart, og med
følgende resultat:
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1. Er du fornøyd med innsamlingsaksjonen som startet opp i år 2009, og den måten den har vært til
rettelagt for deg?
- Blankt: 2 stk.
- Nei: 0 stk.
- Ja: 253 stk.

2. Er du enig i at BKM Oslo og Follo gir en pengegave på opptil 40 millioner NOK til Brunstad Christian 
Church i løpet av de neste 6 årene? (Pengene skal benyttes til finansiering av nye idrettsanlegg, 
fellesarealer og andre fasiliteter som fellesskapet har nytte av på Brunstad.)
- Blankt: 2 stk.
- Nei: 1 stk.
- Ja: 252 stk.

3. Er du enig i at BKM Oslo og Follo gir en gave på 102 millioner NOK til Stiftelsen Ryenstubben 
Menighet?
- Blankt: 2 stk.
- Nei: 3 stk.
- Ja: 250 stk.

Dette er overbevisende. En kan sagtens spørre:
Hva er gjort for å oppnå en slik enighet?
– Stikkord er dialog og evne til å lytte til
hverandre, svarer Stadven. På den måten
formes bærekraftige forslag med tilsvarende
gjennomslagskraft.

Og vi må bare bukke. Ut fra stemningen i salen
er det lite som tyder på at folk er misfornøyd. En
mer livlig gjeng skal en lete lenge etter, og
humoren sitter løst når de enkelte går og finner
seg en velfortjent skål med is og jordbær med
tilhørende kaffe. Og den smaker jo bare nydelig!
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Brunstad Kristelige Menighet
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ÅRSBERETNING 2012
Virksomhetens art og hvor den drives
Virksomheten har som formål å fremme kontakt mellom alle menighetens medlemmer i en kristen
ånd og tro og gjennom aktiviteter av forskjellig art.
Foreningens forsamlingslokale er lokalisert i Oslo kommune.

Fortsatt drift
Årsregnskapet for 2012 for Brunstad Kristelige Menighet Oslo og Follo er satt opp under
forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen om fortsatt drift er til stede.

Utvikling, resultat og stilling
Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet med tilhørende noter et rettvisende bilde av resultatet
for 2012 og stillingen pr. 31.12.2012.

Gjennomføringen av utskillingen av underavdelinger til egne, selvstendige foreninger slik at disse
ikke inngår i BKM Oslo og Follo sitt regnskap ble planlagt og vedtatt i 2011 for 2012, men har blitt
utsatt til 2013.

Styret ønsker å informere om følgende forhold;

* Utleien som ble redusert på grunn av salg av bygning i 2011 er delvis kompensert 
ved økt utleie av gjenværende bygningsmasse.

* I forbindelse med salget av ovennevnte bygningen ble det avtalt at foreningen skulle leie
lokalene vederlagsfritt.

* Årets driftskostnader må sees i lys av at BKM Oslo og Follo arrangerte årets "høstfest"
og dekket kostnadene med denne.

Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets slutt utover det som er omtalt over som har
betydning ved bedømmelsen av foreningen.

Skattemessige forhold
Brunstad Kristelige Menighet Oslo og Follo er etablert som en allmennyttig forening og er i
henhold til skattelovens § 2-32 ikke skattepliktig for sin hovedvirksomhet. Brunstad Kristelige
Menighet Oslo og Follo er også fritatt for arveavgift på arv og gave i henhold til arveavgiftslovens
§ 4 og § 46, samt er omfattet av skattelovens § 6-50 gaver til visse frivillige organisasjoner.

Brunstad Kristelige Menighet Oslo og Follo
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Arbeidsmiljø
Det er ingen ansatte i virksomheten. Hele virksomheten er basert på frivillig og ulønnet arbeid.
Styret anser arbeidsmiljøet i virksomheten som bra og følger gjeldende bestemmelser for helse,
miljø og sikkerhet. Medarbeidere og ledere i virksomheten har ikke vært utsatt for ulykker eller
skader i forbindelse med utførelse av virksomheten.

Likestilling
Styret består av 3 menn og 2 kvinner. Styret har fokus på likestilling ved tildeling av verv og
oppgaver i organisasjonen.

Ytre miljø
Etter styrets oppfatning er det ikke forhold ved virksomheten som kan medføre negativ påvirkning
på det ytre miljø.

Fremtidig utvikling
Etter styrets oppfatning har Brunstad Kristelige Menighet Oslo og Follo en god utvikling i henhold
til nedfelte vedtekter og gruppens formål. Styret vil i tiden som kommer sammen med medlemmer
legge til rette for at denne virksomheten kan utvikles videre på en sunn og positiv måte.

Oslo den, 13.06.2013

Morten Stadven
Styreleder

Dagfinn Lindberg
Styremedlem

Rakel Egeland Monfort
Styremedlem

Reidun Olsen
Styreleder

Øystein Haukelidsæter
Styremedlem
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Note 1 Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser. Det er utarbeidet etter
norske regnskapsstandarder og anbefalinger til god regnskapsskikk for små foretak.

Driftsinntekter
Inntektsføring av gaver skjer på gavetidspunktet, altså når råderetten til gaven er overført for-
eningen, eller når gavebeløpet er innbetalt på bank. Inntektsføring av leieinntekter og driftsinn-
tekter ellers skjer når de er opptjent.

Skatt
Brunstad Kristelige Menighet i Oslo og Follo er etablert som en allmennyttig forening og er i henhold
til skattelovens § 2-32 ikke skattepliktig for sin hovedvirksomhet. Foreningen drev også med utleie
av fast eiendom. Denne virksomheten var foreningen skattepliktig for frem til 2011 jfr. note 9.

Klassifisering og vurdering av balanseposter
Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til an-
skaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid.
Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være for-
bigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er
nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivninger reverseres når grunn-
laget for nedskrivning ikke lenger er til stede.
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år
etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til
laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet
tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering for de enkelte fordringene.

Varer
Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi etter FIFO-prinsippet. Det er
foretatt forsvarlig nedskrivning for ukurans.

Aksjer i datterselskap
Investering i datterselskap er vurdert etter kostmetoden. Aksjer i datterselskaper er solgt i 2011

Valuta
Pengeposter i utenlandsk valuta vurderes etter kursen ved regnskapsårets slutt.
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