
Lions Club Årnes
2150 Arnes

KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENTET

Høringsnotat om forslag til endring i pengespilloven § 10 vedrørende fordeling av
overskudd fra Norsk Tippings terminalvirksomhet i bingohaller

Innledning
Lions Norge er en av høringsinstansene for dette endringsforslaget. Lions er verdens
største humanitære organisasjon, representert i flere land enn FN. Lions Club Arnes er
en del av denne organisasjonen. Det er den enkelte klubb som skaffer økonomiske
midler til innsats. Hver klubb er forpliktet til å fordele sine inntekter internasjonalt,
nasjonalt og lokalt etter en fordelingsnøkkel som bestemmes i det enkelte land.
Lions Club Arnes har gode inntektsbringende aktiviteter, der det enkelte medlem gjør en
stor innsats for klubben sin i løpet av Lionsåret. En viktig inntektskilde for klubben var i
flere år vår del av inntektene av spilleautomater i bygda.
Vår støtte lokalt går til barne- og ungdomsorganisasjoner, idrettslag og foreninger,
kommunale kulturtiltak, skolekorpsene samt institusjoner for pleie og omsorg.
Fra 1999 til 2008 delte Lions Club Arnes ut 1 million og 30 tusen kroner til
lokalsamfunnet.

Tilslutning til forslaget
Lions Club Arnes gir sin tilslutning til forslaget om endring i pengespilloven § 10,
da ut fra visse forutsetninger som anført nedenfor.

Forutsetninger
Det virker rimelig at overskuddet fra Norsk Tippings drift av terminalspill i bingohaller blir
fordelt til de lag og foreninger som innehar tillatelse til å tilby bingospill i bingohaller, og
at fordelingen skal skje gjennom en ansvarlig driftsoperatør.
Som en humanitær organisasjon med en allsidig innsats internasjonalt, nasjonalt og
lokalt, mener vi at Lions må få sin del av overskuddet i henhold til lovendringen.

Grunnlaget for at LC Arnes, og lionsklubbene i Norge, kan være med på å få sin del av
overskuddet, vil være at vi har ansvarlige driftsoperatører i distriktene, og at den enkelte
lionsklubb kan inngå samarbeid med "sin" operatør.

hilsen

Per Willersrud
president

President
Per Willersrud
Bekkefaret 6, 2150 Årnes
tlf.: 63 90 12 03
mobil: 996 29 729
epost: peralw@online.no

Kultur- og kirkedep

0 7 SEPT 2009

2.

Kasserer
Berwt Haugnæss
Brudehaugvegen 5A, 2150 Årnes
tlf.: 63 91 01 58
mobil: 951 55 101
epost: benghauggbroadpark.no

Arnes 3. september 2009

Sekretær
Steinar Stenersen
Nedre Grinder, 2162 Brårud
tif: 63 90 92 22
mobil: 917 18 712
epost: stenerse@online.no


