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FORSLAG TIL LOV OM REGISTRERTE

Norsk Revmatikerforbund,

som ivaretar

INNSAMLINGSAKSJONER

en samfunnsnyttig

oppgave

for den

store gruppen mennesker med revmatiske sykdommer, muskel- og
skjelettplager, ønsker med dette å uttrykke støtte til og underbygge de
uttalelser/vurderinger

som er sendt fra Frivillighet

Norge og

Innsamlingskontrollen.
Norsk Revmatikerforbund
er for registrering
gjennomføre innsamlingsaksjoner.

av de organisasjonene

som skal

Norsk Revmatikerforbund
har stor forståelse for og vil uttrykke enighet i det
offentliges mål om å forebygge bedrageri. For vårt forbund, som driver seriøst,

er det særlig viktig å understreke vanskeligheten
kostnadsprosenten
på antydet nivå.
Vårt forbund gjennomfører
telefonsalg og vi har blant
midlene vi får inn på disse
i henhold til våre vedtekter

med til enhver tid å holde

loddsalg til Revmatikerlotteriet
primært gjennom
annet kortaksjoner til medlemmer og andre. De
tiltakene er avgjørende for å kunne følge opp arbeid
og landsmøtevedtak.

Som en av de største interesseorganisasjonene
for kronisk syke mennesker i
Norge målt i antall medlemmer, noe over 40 000 personer, ønsker vi å meddele
departementet at vi gjerne deltar både direkte og via våre bransjeorganisasjoner,

til beste for sunne
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Norsk Revmatikerforbund

er for

-

at organisasjoner som gjennomfører innsamlinger
at frivilligheten selv bør kontrollere frivillighet

-

et system som representerer åpenhet når det gjelder kostnader, men er

-

skal registreres

bekymret for at nye/reviderte regler , som i utgangspunktet
skal
forebygge ulovligheter, utilsiktet kan ramme vårt forbund
departementets
arbeid som vi ser vil bidra til å øke troverdighet til det
frivillige arbeidet i Norge.

Norsk Revmatikerforbund
vil gjerne bli involvert i det videre arbeidet på dette
området - både som del av det frivillige Norge og som selvstendig enhet.

Med vennlig hilsen

NORSK REVMATIKERFORBUND

NjålIdsø
Forbundsleder

Jack Skrolsvik

Generalsekretær

