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Inntekter fra  bingoautomater
Vestfold poliolag er tilsluttet Landsforeningen for polioskadde og Norges Handikapforbund.
Vi har inntekter til drift av vårt lokallag fra bingospill i Technobingo Larvik. En del av spilleinntektene
kommer fra bingoautomater. Vi vet at bingoautomatene skal fjernes i 2010 og erstattes av
bingoautomater fra Norsk Tipping. Det kan bety at inntektene vil fordeles til idrett og kultur etter
"tippenøkkelen" og vi frykter at det kan bety bortfall av inntekter for vår gruppe.

Vi vet at departementet har foreslått et unntak fra pengespilloven, slik at overskuddet fra Norsk
Tippings bingoautomater fortsatt fordeles via bingoentreprenøren til de spillende lag og foreninger ved
bingoen. Foreningene får i dag 30% av innspilte beløp fra automatene og vi anmoder om at beløpet for
2008 legges til grunn og at andelen forblir 30% eller mer.

Vestfold poliolag driver informasjons- og likemannsarbeid for polioskadde og helsepersonell. Vi
samarbeider med Buskerud Polioforening og Telemark poliolag og holder faglige konferanser med tema
som har interesse for personer med senskader etter polio. Vi har også tilbud om trening i
varmtvannsbasseng fordi det er den treningen som gir størst utbytte med minst belastning.

Vi anmoder på det sterkeste mot at inntekter til foreninger og lag som driver i ordnede former blir
fratatt sine inntekter ved omlegging av spilleautomater. Vi gjør en meget nyttig jobb for våre
medlemmer og andre interesserte og inntektene er nødvendig for at vi skal opprettholde aktivitetene.
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