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Har dessverre litt for sent blitt gjort oppmerksom på de nye bestemmelsene som er
foreslått fra 01.01.09, men vi tillater oss allikevel å komme med noen kommentarer.

Kiwanis Club Kongsvinger er en humanitær klubb som støtter arbeidet blant unge og
andre som trenger hjelp i nærmiljøet. Vi støtter blant annet Frelsesarmeen,
Kirkens SOS, krisesenteret, mental helse, kirkens konfirmanter og idrett blant psykisk
utviklingshemmede (fotball og håndball).
Hovedinntekten vår kommer fra bingospill/bingoautomater og vi er helt avhengig av
disse inntektene for å bidra i nærmiljøet noe som vi anser som svært viktig og som
alle de som får støtte setter stor pris på. (Legger stor vekt på å støtte barn og ungdom)

Vi ber på det sterkeste om at vårt inntekstgrunnlag ikke blir tatt bort eller redusert
sterkt ved nye bestemmelser fra 01.01.10. Størsteparten av våre inntekter kommer fra
bingoautomatene og vi er av den mening at overskuddet fortsatt må fordeles av
bingoarrangørene sammen med inntektene fra de andre bingospillene. Vi får i dag
30 prosent av innspilt beløp fra automatene, noe vi også forventer å få etter
01.01.10.

At inntektene skal reduseres til 2006 nivå vil ha store konsekvenser for vår
organisasjon når det gjelder bidrag til trengende. Inntektene vil da bli redusert til bare
1/3 av dagens inntekter noe vi mer er helt uakseptabelt og som vil få store
konsekvenser for vår organisasjon og for våre foreninger som får støtte av oss.
Vi krever at vi fortsatt skal motta minst 30 prosent av overskuddet fra
bingoautomatene selv etter at Norsk Tipping har satt inn sine automater.

Vi er også helt avhengig av at bingoentreprenørene skal overleve og klare og
opprettholde driften. Vi krever derfor at forholdene blir lagt til rette for at
bingoentreprenørene får gode arbeidsforhold og at minst 50 prosent av inntektene
tilfaller bingoentreprenøren. Med lavere provisjon kan entreprenøren ikke Idare og
opprettholde driften og vi vil tape alle de inntektene vi har fra bingospill i dag.



Vi i Kiwanis Club Kongsvinger mener at dagens modell bør opprettholdes med en
stram regulering. Noe som medfører at vårt inntektsgrunnlag ikke reduseres. Dersom
inntektene går drastisk ned vil dette være negativt for alle de som vi hjelper i dag i
nærmiljøet. Disse vil også måtte redusere sitt aktivitetsnivå meget sterkt.

Vi håper på et positivt svar til glede for oss og spesielt for de vi hjelper i nærmiljøet,
barn og unge.

Med vennlig hilsen
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4rAag WangetV
President.


