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LOTTERIKOMITÈ   2020   
Heidi   Kris�ne   Aspaas,   Linn   Maiken   Gresseth,   Line   Daling   Munkhaug   og   Hanne   S.   Tangen.     

  
  

På   vegne   av   �orårets lo�erikomite har   jeg   laget   en   kort   beretning   om lo�eri prosessen   fra   2020.  Vi   
fulgte   opplegget   fra   foregående   år,   med   forberedelser   og   innhen�ng   av   premier   på   høsten,   loddsalg   i   
november   og   trekning   �dlig   desember.  Det   ble   kommentert   på   klubbens   FB-side   at   man   burde   fly�e   
denne   prosessen   �l   �dligere   på   året,   slik   det   �lsynelatende   har   vært   for   noen   år   �lbake. Kjenner   ikke   
�l   bakgrunnen   for   fly�ng   �l   høsten,   men   styret   må   gjerne   komme   med   føringer   i�   �dspunkt/-plan   
hvis   dere   har   det   �l   årets lo�erikomite.     

  
Pga   COVID-19   ble   det   en   del   avslag   hos   flere   av   bedri�ene   vi   spurte,   men   vi   fikk   noen   nye   givere   på   
banen   som   ikke   har   vært   premiegivere   �dligere   år.  I   2019   ble   det   lagt   ned   en   kjempeinnsats   for   å   få   
bedre   og   strukturert   medlemsoversikt.     
Siden   det   skal   være   en   loddbok   per   familie,   er   det   mye   manuell   sjekk   i�   søsken   for   oss   som   si�er   
i lo�erikomiteen.   Vi   opplever   også   at   medlemsdatabasen   er   mangelfull   og   ikke   sa�   opp   �l   å   brukes   �l   
vårt   formål.   Vi   bruker   derfor   lagledere   �l   å   innhente   oppdaterte   lister   over   medlemmer   på   det   
enkelte   lag.   De�e   burde,   e�er   mi�   syn,   vært   en   oppgave   for   medlemsansvarlig   i   klubben   og   ikke   en   
oppgave   som   en lo�erikomite skal   gjøre.   Tungvint,   manuelt   og   ikke   minst   �dkrevende.     

  
Jeg   har   ikke   status   over   innbetaling   fra   lo�eriet   fra   2020,   men   de�e   kan   sikkert   økonomiansvarlig   
informere   om   på årsmøtet.   Jeg   vet   at   det   fra   2019   var   en   formidabel   økning   på   innkomne   penger   ifm   
lo�eriet   sammenlignet   med   året   før   og   det   er   veldig   bra.   Men,   det   var   et   «svinn»   på   ca.   60.000   kr   i�   
antall   utleverte   loddbøker   og   sum   som   skulle   kommet   inn.   Håper   vi   har   få�   ned   de�e   «gapet»   noe   i   
2020.   Antall   utleverte   loddbøker   i   år   var   ca.   260,   så   sum   innbetalt   bør   være   opp   mot   162 500   kr.   Det   
er   jo   en   kjempefin   mulighet   for   medlemmene   �l   å   få   betalt   medlemsavgi�en   i   Remyra   ved   å   selge   
loddbok,   men   svært   uheldig   hvis   det   blir   kjent   at   pengene   ikke   blir   innbetalt   og   går   �l   lo�eriets   
formål.     
    
Dersom   det   også   i   år   er   et   stort   gap   mellom   det   som   er   innbetalt   og   det   som   skulle   vært   det,   så   bør   
kanskje   styret   vurdere   en   annen   måte   å   få   inn   pengene   på?   Jeg   har   ikke   noe   fasitsvar   her;   ønsker   bare   
å   lu�e   de�e   for   styret   slik   at   dere   evt.   kan   ta   en   diskusjon.     
    
Jeg   og   Linn   Maiken   går   nå   ut   av lo�erikomiteen e�er   2   år   så   hvis   styret   har   føringer   �l   
årets lo�erikomite så   bør   de   s�les   �l   Line   Daling   Munkhaug   eller   Hanne   S.   Tangen.   
    
    
Mvh    
Heidi Kris�ne   Aspaas   
    


