Grasrotandel

Siden Norsk Tipping ble etablert har hele overskuddet gått til samfunnsnyttige formål. Grasrotandelen gir deg som spiller mulighet til være med å bestemme hva noe av overskuddet skal gå til. Du kan nå velge hvilket lag eller forening som får fem prosent av din spillerinnsats. Det vil si at dersom du spiller Lotto for hundre kroner, går fem kroner til din grasrotmottaker. Og best av alt; din innsats, premie eller vinnersjanse vil ikke reduseres!

Det er Kulturdepartementet som bestemmer hvem som kan motta grasrotmidler. For at ditt lag eller forening skal motta midler fra Grasrotandelen, må det være registrert i Frivillighetsregistret i Brønnøysundregisteret. 

NAGS har laget en mal for foreningens vedtekter som inneholder minimumskrav til vedtektene som må være vedtatt på foreningens generalforsamling/årsmøte for å få foreningen innmeldt i Frivillighetsregistret i Brønnøysundregisteret. Denne malen kan sees her:

(Jan, jeg finner ikke mitt forslag til vedtekter for foreningene på NAGS hjemmesider, er de fjernet eller ikke lagt ut? Linken til denne hjemmesiden burde kegges inn her...OK?)


Under registreringen i Frivillighetsregisteret (Samordnet registermelding) må dere som ønsker hake for «Skal enheten delta i Grasrotandelen»? og velge Ja. Grasrotmottakeren behøver ikke være lokalisert i ditt nærmiljø, men må drive regional eller lokal virksomhet.

Mer informasjon om registrering i Frivillighetsregisteret, se:

https://www.brreg.no/lag-og-foreninger/registrering-i-frivillighetsregisteret/


Retningslinjene for Grasrotandelen fastsettes av forskrift fra Kultur- og kirkedepartementet.

Ved spill på Norsk Tippings terminalspill Multix og Instaspill er Grasrotandelen 10 prosent av spillinnsatsen etter fradrag for gevinster. 
Dette beregnes hver dag, og fordeles til spillernes grasrotmottakere.

Grasrotandelen gjelder for alle Norsk Tippings spill, bortsett fra fysiske Flax-lodd, Belago og Extra. Flax spilles uregistrert og på Belago fordeles overskuddet via de lokale bingohallene. Fra 1.1.2016 inngår overskuddet fra Extra i Norsk Tippings totale overskudd, men er p.t.  ikke en del grasrotandelordningen.

Du kan bytte din grasrotmottaker når du måtte ønske det, og så ofte du vil. Den nye grasrotmottakeren får grasrotmidler fra det tidspunktet du endrer.

For å delta i Grasrotandelen må du være kunde hos Norsk Tipping.


Spillere

Grasrotandelen gir deg som spiller mulighet til å bestemme hvem som skal motta noe av overskuddet til Norsk Tipping. Hver gang du spiller kan du velge å støtte den klubben eller foreningen du mener fortjener det mest!

Ønsker du å bli grasrotgiver må du være kunde hos Norsk Tipping. Du kan bli kunde hos Norsk Tipping via norsk-tipping.no eller hos en kommisjonær. Grasrotandelen gir deg som spiller mulighet til å være med å fordele noe av overskuddet til Norsk Tipping. 

Finn din grasrotmottaker her:

https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen


Det er enkelt å bli grasrotgiver, du kan tilknytte deg hos en kommisjonær enten ved hjelp av strekkode, organisasjonsnummer eller du får kommisjonæren til å søke opp navnet til foreningen din. Du kan også bli grasrotgiver via både norsk-tipping.no eller via mobilspill. 
Hvis ditt mobilnummer er registrert på ditt kundeforhold hos Norsk Tipping kan du sende <Grasrotandelen [org.nr]> til 2020 for registrering. Meldingen er gratis.

Grasrotandelen går ikke ut over din innsats eller eventuell premie. Din tilknytning gjelder frem til du endrer mottaker eller sletter 
denne. Du kan bytte din grasrotmottaker når som helst og så ofte du måtte ønske.


Referanse:

https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen/om-grasrotandelen

