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

Kommentarer fra Lions Club Kongsvinger.
Vår klubb er i de siste dagene blitt gjort oppmerksom på at ovennevnte høringsnotat er sendt
ut til høring, også til Lions Norge.
Lions Club Kongsvinger har i flere år kunnet yte betydelig bistand til spesielt barn, ungdom
og eldre i vårt lokalmiljø, og til helsefremmende tiltak via vårt lokale sykehus. Samlet siste
året dreier dette seg om nærmere 200.000 — tohundrede tusen — der stor del er dekket via
inntekter fra bingospill. Lionsklubbene er grunnlagt for at også Lions Norge kan yte sine
bidrag, nasjonalt og internasjonalt ved hjelp av inntekter fra ulike aktiviteter, der inntektene
fra Bingospill i samarbeid med Bingoentreprenør blir en BETYDELIG faktor..
Disse inntektene har gjort det mulig også å yte bistand når behov har dukket opp, selv med
meget kort varsel.

2-3 eksempler viser forutsetningene for å bistå med betydelig support til viktige tiltak:
1. Fjorårets julepakkeutdeling i regi av Frelsesarmeen fikk en meget stor utfordring: Antallet

som henvendte seg oversteg langt Frelsesarmeens kapasitet, både økonomisk og i praktisk
arbeid. Da dette ble kjent gjennom lokalavisen, iverksatte Lions Club Kongsvinger sin
egen aktivitet, og i løpet av få dager var pakket matvarer, sammen med små gaver til
barna, for mange tusen kroner. Disse ble delt ut i samarbeid med Kongsvinger
boligstiftelse, som kjente problemene hos mange familier.
Derved unngikk en også nedverdigelsen for familiene ved å måtte "be om hjelp", vi bare
kom med en overraskelse på døra, og investerte man e tusen bl.a. med midler fra
bingospill.  

2. I vinter fikk blodbanken ved Kongsvinger sykehus problemer med å opprettholde sin
kapasitet for mottak, og opprettholde høy kvalitetssikring av blod-"innsamling", og
transfusjoner. De hadde stort behov for utstyr som ville forenlde, minske tidsbruk,
og ikke minst sikre en trygg analyse av blodgivers og mottakers blodtype m.v.
Lions Club Kongsvinger stilte på kort varsel med et apparat av den type sykehuset ønsket ,
Og hadde behov for, til en verdi av nær 120.000. Igjen takket være midler fr a bingospill.
(Samtidig kollapset utstyret hos Sykehuset Innlandets største blodbank, og utfordring
gikk fra oss til lionsIdubbene rundt Sykehuset Innlandet Gjøvik om å bistå)
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3. En av byens Vel-foreninger har valgt ei arbeidsgruppe som har tatt vare på et gammelt,

attraktivt fritidsområde, med skibakker, og tumleplass(er) for barn og unge, ja, voksne
med. "PUTTARA" er blitt et flott sted, restaurert på dugnad, og med støtte fra ulike
sponsorer. Siste "investering" ble en ballbinge. Norsk Tipping var søkt om støtte, og
lokale sponsorer støttet også opp, men i innspurten manglet ca. 30.000 kroner. Det kunne

da Lions Club Kongsvinger på kort varsel bidra med, bl.a. takket være inntektene fra
bingospill.

Dersom Lions skulle forholde seg til søknadsprosedyrer slik en må for å få midler fra Norsk
Tipping, ville ingen slike akutt-prosjekter kunne bistås. Loddsalg, kakebasarer o.l. ville aldri
klare slike beløp. Gjennom bidrag fra til sentrale fond, kan Lions Norge være i stand til på
MEGET kort varsel å stille millionbeløp til disposisjon ved katastrofer av ulike slag, lokalt, i
Norge, eller "i verden". Eks. kan være Tsunamikatastrofen, jordskjelvkatastrofer og lignende.

Med inntekter fra Bingospill — der overskuddet fordeles to ganger pr. år, vil en også ha bedre
budsjettstyring, mens en via ev. støtte fra Norsk Tipping trolig må foreta valg av prosjekt 1-2
år i forkant, og trolig bare kunne oppnå støtte 1 — C'n — gang til prosjektet, sjøl om
forutsetningen for planene er prosjekt som gjentas årlig.

Vi har gjennom mange år hatt et åpnet og greit samarbeid med vår lokal bingoentreprenør,
med regelmessige regnskap revidert av statsaut. revisor, og med grei oversikt over
fordelingene mellom aktørene.

Lions Club Kongsvinger slutter seg til Kultur — og Kirkedepartementets forslag til
endring av pengespillovens  §  10.

Denne tilslutningen forutsetter at lokal bingoentreprenør fortsatt kan fordele inntektene
etter gjeldende regler til de foreninger og lag som har tillatelse til å tilby bingospill i
Bingohall gjennom godkjent entreprenør.
Med den store og allsidige humanitære innsatsen Lions Clubs Internasjonal —
Multippeldistrikt Norge — utfører med støtte fra sine lokale klubber og distrikter, bor
Lions lokale klubber fortsatt kunne få sin del av overskudd, slik lovendringsforslaget
legger opp til.

Med hilsen

Erik Evang
tidligere distriktsguvernør
tidligere Lions Norge sin leder av internasjonalt hjelpearbeid
bingoansvarlig i Lions Club Kongsvinger


