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SVAR PÅ HØRINGSBREV — FORSLAG TIL ENDR1NG AV PENGESPILLOVEN

Kvam 4. september 2009

Det vises til Kultur- og kirkedepartementets (KKD) høringsnotat av 9. juli 2009 om forslag til endring av
pengespilloven § 10 vedrørende fordeling av overskudd fra Norsk Tippings terminalvirksomhet i bingohaller.

Kvam idrettslag stiller seg bak KKD sitt forslag til endring av pengespilloven slik at det gis hjemmel for at
overskudd fra Norsk Tippings terminalspill i bingohaller kan fordeles direkte til bingoentreprenører og til de
samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner som mottar overskudd fra de ordinære bingospillene.

Kvam idrettslag er et fleridrettslag med 720 medlemmer i en bygd som teller ca 1.200 innbyggere. Laget og
lagets Idrettspark er samlingsstedet for omtrent hele bygda og gir et trygt, sunt og aktivt miljø for alle
generasjoner, spesielt de yngste.

For Kvam idrettslag er det svært viktig å opprettholde vårt inntektsgrunnlag for å kunne drifte våre aktiviteter på
en god og forsvarlig måte. Vi har tidligere mistet ca 10 % av lagets omsetning da de tidligere spilleautomatene
ble faset ut. Inntektene fra bingospillene utgjør ca halvparten av dette og en ytterligere redusering blir alvorlig
for vårt lag.
Våre største inntektskilder utenom inntektene fra bingospillene er sponsorinntekter,
foreldrebetaling/egenandeler, inntekter fra den nyopprettede Grasrotandelen, samt inntekter fra tradisjonelle
aktiviteter som dugnader og kiosksalg. Videre er det inntekter fra mer kreative tiltak som salg av ulike
klubbeffekter, utføring av arbeid for næringslivet og drift av egen Idretts-SFO.
Når det gjelder sponsorinntekter på vårt nivå er dette mer å se på som gaver og "goodwill" fra det lille
næringslivet vi har i bygda.

Det vil også få store konsekvenser for laget om inntektene fra bingospill skal tilbake til 2006 nivå, da det vil bety
vesentlig lavere inntekter enn i dag.

Kvam idrettslag som en av foreningene som er lotterigodkjent og mottar inntekter fra bingospillene krever derfor
å motta minst 30 % av overskuddet fra automatene.

For at inntektene skal opprettholdes mener vi det er viktig at bingoentreprenørene tilgodeses med minst 50 % av
inntektene for å finansiere driften av bingohallen.

Dagens ordning der hver bingohall fordeler overskuddet til sine lokale løyveinnehavere er en kjent ordning som
er utprøvd og etablert. I tillegg gir det inntekter til det ytterste organisasjonsleddet som jobber hardt og har vært
dyktige til å skaffe seg disse inntektene. Vi mener dette systemet må videreføres slik det fungerer i dag.

På vegne av styret i Kvam idrettslag.

Med vennlig hilsen

Ole-Petter Brendstuen
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