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Vedr. horing om forde1ing av mn e ene a bingo-
automatene.

Rælingen Pensjonistforening ble stiftet i 1957 og vi har 194
medlemmer. I løpet av året har vi 9 medlems-møter med
servering, sosialt samvær og underholdning, samt julebord. På
våre møter kommer det 70-100 medlemmer.
Videre har vi to dags-turer og to 4 dagers-turer i året. For at
flest mulig av med1emmene skal kunne bli med på turene og
julebordet, blir disse sponset av foreningen. Mange av våre
medlemmer er enslige og minste-pensjonister.
Vår forening som i dag har tillatelse til, og inntekter fra bingo,
må vi ikke miste vårt inntektsgrunnlag. Overskuddet fra
automatene må fortsatt fordeles av bingoentreprenøren
sammen med inntektene fra de andre bingospillene.
Foreningene får i dag 30% av innspilt beløp fra automatene,
og størsteparten av foreningenes inntekter kommer fra
bingoautomatene.
Forslaget om at inntektene skal reduseres til 2006-nivå, vil
bety at foreningene får vesentlig lavere inntekter enn i dag.
(På landsbasis ble det fordelt 53 millioner til formål i 2006 fra
bingoautomater mot 116 millioner 2007. Tallene for 2008
foreligger ikke ennå, men beløpet økte ytterligere. Dette
skyldes blant annet at antallet bingoautomater er nesten
fordoblet fra rundt 1000 automater i 2006 til mer enn 2000 i
2008.) Vi bør unasett motta minst 30% av overskuddet fra
automatene.
Bingoentreprenørene er også avhengig av inntektene fra
automatene for å finansiere driften av bingohallen.



Dersom Norsk Tipping skal overta automatene, må
entreprenøren tilgodeses med minst 50 % av inntektene. Med
lavere provisjon, er risikon stor for at mange entreprenører
ikke greier å opprettholde driften. I så fall også grunnlaget fra
alle bingospill i lokalet, for da faller også grunnlaget å sette
inn automater fra Norsk Tipping bort.

Vi forventer at Kultur og —Kirkedepartement denne gangen tar
oss eldre på alvor, og at dere ikke fratar oss vårt økonomiske
grunnlag for vårt videre arbeid i vår pensjonistforening.
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