Vedtekter for Smålotteri Bravo Håndball
Et smålotteri er et lotteri med årlig omsetning på inntil 200 000 kroner.
Enhver form for lotteri virksomhet i Bravo skal søkes om til Styret i Bravo.
Enhver form for lotteri skal meldes inn til Lotteritilsynet, og dette utfører styret
i Bravo.
Lotteritilsynet skal ha søknaden inn 3 uker før et loddsalg starter.
Vilkår som skal innfris før en søknad om loddsalg vil bli godkjent.

Vilkår for å arrangere smålotteri










Samlet omsetning på slike lotterier kan ikke være over 200 000 kroner
pr. kalenderår.
Lotteriet må være basert på tradisjonelle, papirbaserte loddsedler eller
loddbøker.
Skrapelodd kan ikke brukes i smålotterier.
Gevinster skal trekkes på forhånd eller ved etter håndstrekning på en
bestemt dato.
Loddsalget skal bare skje i en loddsalgsperiode som er bestemt på
forhånd.
Inntektene fra lotteriet kan ikke gå til kommersielt basert virksomhet
eller privatpersoner.
Pengepremier kan ikke brukes som gevinst i lotteriet.
Gavekort kan brukes som gevinst så lenge disse bare kan veksles inn i
varer og ikke direkte i kontanter.
gevinstverdien utgjøre minst 25 prosent av planlagt omsetning.

Søknad til styret må inneholde følgende
opplysninger.











Hvilket Lag.
Ansvarlig person
Epost ansvarlig person
Telefon nr ansvarlig person
Formål med lotteri
Pris pr lodd
Omsetning (antall lodd x pris pr lodd)
Loddsalg fra dato til dato
Når skal trekningen være (Dato for trekning)
Etter sluttdato vil det ikke være mulig å selge flere lodd.

Tilbakemelding ved avslag
Dersom lotteriet ikke kan gjennomføres, vil dere få tilbakemelding om dette
før loddsalget starter. Etter vedtak om avslag kan ikke lotteriet
gjennomføres. Vi sender vedtak om dette innen 14 dager etter at
meldingen er registrert.

Rapportere smålotteri
Når lotteriet er avsluttet, må dere rapportere for Bravo senest 14 dager etter
avslutning med reel omsetning og fordelingsnøkkel 80% lag – 20 % klubb
Dere kan ikke starte opp et nytt lotteri før dere har rapportert for det gamle.

