NEDSLÅENDE FRA REGJERINGEN OG SKATTEETATEN
Artistgallaen er den mest sette noensinne – ca 527.000 fulgte sendingen og det er ca
80.000 flere enn gallaen som var før jul.
Noen har spurt hva som skjedde med et eventuelt bidrag fra regjeringen. Palmelørdag
fikk vi avslag på vår søknad om støtte, vi klaget og på fredag kom et nytt avslag.
Begrunnelsen var lik begge ganger og det er at NBF allerede får støtte via fra regjeringen
og at ”budsjettet” ikke ga rom for noe mer.
Litt vanskelig å svelge dette da tidligere arrangører av artistgalla har fått millioner i
støtte tiltross for at de delvis finansieres av staten. Det kan se ut som om det er en viss
forskjell på norske og utenlandske formål. Vi har også hatt en søknad inne om mva
fritak på hele aksjonen, da dette faktisk utgjør noen millioner, men også dette er
avslått.

Beløpet vi har klart å samle inn så langt ble ikke helt det vi hadde håpet på! Men med
innsats også i ukene fremover så bør vi kunne klare å samle inn rundt 40 millioner, og
etter at alle regningene er betalt så får formålet ca 75% av dette. Antall bøsser er langt
under forventning og her har vi vel en stor jobb å gjøre i egen organisasjon når vi neste
gang skal arrangere LRF. Samtidig så ser vi vel også at finværet i store deler av landet,
med unntak av nord, har gjort at mange ikke var hjemme, samt at mangel på kontanter
hos folk gjør at sum pr bøsse også er under forventing. Vi får håpe at mange ringer vår
egen givertelefon i dagene fremover.
Det ble en fantastisk kveld i Drammen Teater, god PR for begge organisasjonene! Jeg
hadde en samtale med Blindeforbundets generalsekretær akkurat nå og han ba meg også
å formidle en store takk til dere alle for innsatsen. De skulle vel også ønske at det hadde
blitt noen millioner til, men samtidig så ser de at lørdagens sending med fokus på blinde
og svaksynte nesten ikke kan måles i penger og er svært takknemlig for at de fikk lov til
å presenterer sin sak på det viset.
Igjen takk – men husk arbeidet er ikke over. Det skal fintelles – penger skal på konto –
regnskap skal sendes inn og en skikkelig evaluering skal også gjøres!
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