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NORSK FOLKEHJELP SKEDSMO

Ad.: Horin snotat-inntektsfordelin bin o. d.

I anledning av ovenstående har vi mottatt informasjonsbrev fra 0. Kristoffersen
Bingodrift AS, datert 01.09.2009, merket "Viktig høringsbrev - send ditt svar til
departementet innen 10. september", og har også i den forbindelse innhentet
høringsbrevet fra Deres hjemmeside vedrørende nevnte sak.

Etter å ha lest det nevnte brevet fra Bingodrift og Deres høringsnotat tillater vi oss
protestere på det sterkeste utspillet som Norges Idrettsforbund i brev av 25.08.09
oppfordrer idrettslag og idrettskretser til å gå imot Deres forslag til lovendring, ref.
høringsnotat:
"Endring i lov 28. August 1992 nr. 103 om pengespill m.v.:
§ 10 første ledd nytt femte og sjette punktum skal lyde:
Overskuddfra utbetalingsautomat, som nevnt i § 1 første ledd bokstav c), kan når den
står oppstilt i bingohaller, fordeles direkte til de lag og organisasjoner som innehar
tillatelse til å tilby bingospill i bingohallen. Kongen kan ved forskrfi fastsette
nærmere regler om slik fordeling.

Som et lokallag med cå. 350 medlemmer tilknyttet den humanitære organisasjonen
Norsk Folkehjelp som er kjent for sitt arbeid både innen- og utenlands, støtter vi Deres
forslag i høringsnotatet fullt ut. Vi synes det er forkastelig at Norges Idrettsforbund
ønsker med sin innstilling at opparbeidede rettigheter for mange formål skal fratas
entreprenører og spillende foreninger ved bingoene, og at overskuddet skal fordeles
etter "tippenøkkelen".

Vi mener at idretten i Norge har levd på en medgangsbølge i mange år, men at de nå
ser "Riset bak speilet" i disse nedgangstider. Som kjent har idretten mottatt gode
reklameinntekter samt støtte fra sponsorer etc. i tillegg til tippemidler, som har blitt
brukt til å betale høye lønninger, og da spesielt innen fotballen. Det er klart at i
økonomiske nedgangstider vil man forsøke å karre til seg mest mulig, men "Når
krybba er tom 9" Vi som er i lag og foreninger som arbeider med humanitære
saker har erfaring med at de mindre idrettslagene  får  mindre av tippemidlene enn de
største lagene, og derfor må de mindre lagene som vår forening få midler gjennom å
binde seg til bingoentreprenørene for å få inn midler til å skjøtte på sine aktiviteter og
tilbud til sin medlemmer
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Vi mener derfor at overskuddet fra Norsk Tipping terminalspill i bingohaller fordeles
direkte til bingoentreprenører og til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner
som mottar midler fra de ordinære bingospillene, og ikke slik Norges Idrettsforbunds
ønsker det.

Til slutt vil vi informere Dem litt om hva Norsk Folkehjelp Skedsmo arbeider med og
for innen det humanitære. Vi har eksistert i over 60 år, og allerede i starten var en av
formålene å støtte de eldre og svake i kommunen, og et av de første store tiltakene
laget gjorde var å ordne med ferieopphold for husmødrer i kommunen på begynnelsen
av 50-tallet. Dette var mulig p.g.a. midler som var skaffet tilveie etter loddsalg og
innsamling Selv om det i dag er bedre tider er vårt mål å kunne støtte opp om eldre og
funksjonshemmede i kommunen, og vi arrangerer blant annet hyggekvelder på de
kommunale bo- og behandlingshjem hvor vi sørger for bevertning og underholdning
Videre er vi med å støtter opp 1. mai og 17. mai arrangement hvor det serveres mat og
underholdning til kommunens eldre befolkning. I tillegg står vi for den populære
"Onsdagstreffen" hvor de eldre møtes til sosialt samvær. Vi legger også opp til en
ukes fjelltur på høsten for de eldre og fimksjonshemmede i kommunen i tillegg til at
vi bidrar institusjoner og skoleungdom i kommunen med økonomiske bidrag. Dette
kan være bl.a. til Tyskland for besøk i fangeleire under 2. verdenskrig.

Med bakgrunn i vårt arbeid som legges ned i laget, og hvor vi ser hvor vanskelig og
problematisk det kan vær å skaffe tilveie økonomiske midler synes vi det vel arrogant
av Norges Idrettsforbund å kreve at inntektene fra bingoautomatene skal fordeles etter
Norsk Tippings " tippenøkkel".

Som sagt, vi støtter Deres forslag, og håper dette vil bli vedtatt og en realitet.
Vi vil bli meget skuffet hvis Norges Idrettsforbund med tilslutning fra lag og kretser
skulle få gjennomslag for sin protest imot Deres forslag.
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