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Lions Club Lillehammer Mesna er en egen klubb for kvinner i Lillehammer, og har
hatt tillatelse og motatt inntekter fra bingodrift i flere år.

Vi er en frivillig humanitær organisasjon som støtter arbeid mot rusmiddelbruk
blant ungdom, eldreomsorg, støtte til barn og unge, blindesak og diverse aktiviteter
blant andre svake grupperinger som trenger vår støtte. Det er en samfunnsnyttig og
stor frivillig innsats som ytes hvert år.

Vår største inntektskilde er inntektene fra Bingospill, og den økonomiske støtten
har vært helt avgjørende for vår virksomhet og arbeidet i klubben.

Vi er kjent med at Norsk Tipping fra 01.01.2010 har fått monopol på oppstilling av
automater i Bingohaller. Dette forstås slik at overskuddet av spillene skal tilfalle
Norsk Tipping, og fordeles sammen med tippemidlene.
Dette bekymrer oss sterkt. Slik vi ser det har idretten så mange flere muligheter
til å skaffe inntekter gjennom sponsorer og annet.

Vi er meget tilfreds med at Kultur- og Kirkedepartementet ser positivt på at
fordelingen til lag og foreninger skal fortsette, og at det foreslås at det gis hjemmel
for at overskuddet fra bingospill kan fordeles direkte til Bingoentreprenørene.



Vi er enige i departementets forslag, med unntak av at fordelingen skal stabiliseres
på 2006 nivå. Dette tilsier betydelig mindre inntekter enn i dag. I og med at antallet
bingoautomater er fordoblet i 2007 og 2008, bør målet være på 2008 nivå.

Uansett må lag og foreninger få minst 30% av overskuddet, slik som det er i dag.
Vi håper dette blir vektlagt ved utforming av vedtektene.

Konklusjon

I vårt humanitære og sosiale/kulturelle arbeid for svake grupperinger, er vi helt
avhengige av inntektene fra Bingospill.
Bingoentreprenørene er også avhengige av inntektene for å fmansiere driften av
hallene. Hvis antall Bingohaller blir sterkt redusert, faller også grunnlaget for lag
og foreningers del av inntektene bort.

Lions Club Lillehammer Mesna støtter Departementets forslag til unntak fra
Pengespillloven §10.
Videre ber vi om at det ved utformingen av vedtektene til fordeling av
overskuddet, blir fastlagt at lag og foreninger skal ha 30%, slik det er i dag,
eller at nivået på andelen stabiliseres på 2008-nivå.
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