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GENERELT OM DRIFTEN:
2012-2013 har vært Norsk Forening for Spillproblematikks (NFSP) 13.driftsår. Også i år har
det vært et aktivt år. Pengespill og dataspillproblematikk har fortsatt oppmerksomhet fra
myndigheter, media og interesseorganisasjoner. NFSP følger nøye utviklingen i
spillmarkedet nasjonalt og særlig hos Norsk Tipping. Vi ser et særlig ansvar å bidra til at barn
og unge beskyttes mot spillverden og problemutvikling. NFSP ser nå med økt bekymring på
Norsk Tippings strategi i forhold til liberalisering i spillmarkedet. Vi er særlig bekymret for
innføring av Eurojackpot og strategien for innføring av nettspill. Til tross for at befolkningen
gjennom svar på undersøkelser har gitt påpekninger om at de ikke ønsker flere pengespill eller
en liberalisering av pengespillmarkedet, innføres det stadig nye lett tilgjengelige spill. Dette er
en utvikling som ikke kan fortsette. Henvisning av pasienter med pengespillproblematikk til
spesialisthelsetjenesten synes å holde seg i år som i fjor på et lavt, men jevnt nivå. NFSP har
en viktig funksjon som uavhengig organisasjon i feltet og det årlige seminaret bidrar til
fortsatt kompetansebygging og er nå eneste gjenværende nasjonale møteplass på feltet. NFSP
har et nært og godt samarbeid med KoRus Øst og AKAN om seminaret. Her møtes de
behandlingsfaglige miljøene, forskningsmiljø, interesseorganisasjoner og offentlig myndighet
til direkte dialog. NFSP har i dag 26 enkeltmedlemmer og 11 institusjonsmedlemmer. NFSP
er registrert i Brønnøysundregistrene og har organisasjonsnummer: 992 115 882.
FORENINGENS FORMÅL ER:
 Spre kunnskap om penge- og nettspillproblematikk med sikte på å redusere
problemenes omfang
 Medvirke til å utvikle gode behandlingstilbud
 Være et samarbeidsforum for fagfolk og andre interesserte på feltet
 Påvirke de politisk bestemte rammebetingelsene for pengespill og andre spill med
sikte på å redusere problemene
 Gi begrunnede råd inn til offentlig myndighet om spillproblematikk
NFSPs STYRE:
Foreningens styre har i driftsåret bestått av:
 Leder: Ingjerd Meen Lorvik, Seniorrådgiver, psykologspesialist, Borgestadklinikken,
Skien
 Nestleder: Turid Strand Susegg, Klinisk sosionom, BUP, Levanger
 Sekretær: Finn Gyllstrøm, Hamar.
 Kasserer: Birgith Vedahl Ullnæss, Spilleavhengighet-Norge, Oslo
 Styremedlem: Hans Olav Fekjær, psykiater, Oslo
 Styremedlem: Trond Aspeland, Sykehuset Innlandet HF
 Varamedlem: Jarle Vangen, seniorrådgiver, AKAN, Oslo

STYRETS ARBEIDSPLAN 2012 – 2013:
 Arrangere seminar og årsmøte 2012 – 2013
 Være høringsinstans for relevante saker som angår feltet
 Gi faglig begrunnede råd til offentlige myndigheter om spillproblematikk
 Samarbeide med brukerorganisasjoner og andre aktører innen feltet
 Følge utviklingen i spillmarkedet og holde seg orientert om konsekvenser, omfang
og behandlingstilbud
 Ha særlig fokus på ungdom og utviklingen av problemspill
 Bidra til å øke kompetanse og fagutvikling innen feltet
 Utdele NFSPs pris for godt arbeid innen feltet
SEMINARET:
Seminaret 2012 ble holdt i dagene 14.06.12-15.06.12 på Quality Hotel Astoria, Hamar. Det
var 84 deltakere. Innleggene belyste flaksbegrepet, hva som kjennetegner gode terapeuter,
dataspill, presentasjon av spill rettet mot barn og behandling rettet mot unge
dataspillavhengige. Videre fulgte seminarets fast poster som oppdatering på statistikk fra
Lotteritilsynet, presentasjon av Norsk Tippings nye prosjekter, kliniske inntrykk fra
Hjelpelinjen og orientering om Spilleavhengighet-Norges omorganisering. Etter avsluttet
seminar den 14.06.12 var seminardeltakerne invitert til Norsk Tippings lokaler på Hamar for
omvisning og orientering om selskapets aktivitet.
NFSPs PRIS FOR GODT ARBEID INNEN FELTET:
Prisen ble i 2012 tildelt den unge fotballspilleren Ørjan Hopen, Sogndal Fotballklubb for å stå
fram og fortelle åpent om sitt mangeårige spilleproblem. Hopen er et ideal og en rollemodell
for mange unge og gjennom å fortelle sin historie om spilleavhengighet, muliggjør han at
andre kan gjøre det samme. Han hjelper oss dermed i arbeidet med å beskytte barn og unge
mot spilleproblemer. Prisen ble delt ut på styremiddagen 13.06.12. Prisen besto av et litografi
av kunstneren Rolf Nerli og en pengesum på 5000 kroner.
ÅRSMØTET:
Årsmøtet 2011 – 2012 ble holdt på Hamar den 14.06.12 med 14 medlemmer til stede.
Leder Ingjerd Meen Lorvik ønsket velkommen og Birgith Vedahl Ullnæss ble valgt som
møteleder. Finn Gyllstrøm ble valgt som referent og Målfrid Todal og Thor Solheim ble valgt
til å underskrive protokollen. Årsmelding, regnskap, budsjett og arbeidsplan ble gjennomgått
og godkjent. Det var ikke innkommet forslag til årsmøtet. Valgkomiteens leder la fram
valgkomiteens forslag som ble enstemmig vedtatt; Birgith Vedahl Ulnæss ble valgt som
styremedlem, Trond Aspeland ble valgt som nytt styremedlem og Jarle Vangen ble valgt som
varamedlem. Magnus Eidem ble gjenvalgt i valgkomiteen og Thor Solheim ble valgt som nytt
medlem i valgkomiteen.
STYREMØTER:
Styret konstituerte seg og hadde sitt første møte 24.08.12 i Oslo. I perioden har det vært
avholdt fem ordinære styremøter og et to dagers arbeidsseminar. Styremøtene har i hovedsak
blitt avholdt i lokalene til AKAN i Oslo. Arbeidsseminaret ble avhold på Park Hotel,
Sandefjord. Styret har i perioden behandlet 27 saker.
NFSPs ØKONOMI:
NFSP baserer sin økonomi på medlemskontingent, seminaravgift og søker støtte fra
Lotteritilsynet. Medlemskontingenten er differensiert og enkeltstående personlige medlemmer
betaler kr. 100,- og institusjonsmedlemmer kr 1000,- Som tidligere år, viser det seg vanskelig

å inndrive betaling av kontingent fra institusjonsmedlemmene. NFSP søkte Lotteritilsynet om
kr 200 000,- som tilskudd til frivillige organisasjoner for spilleavhengige og andre
organisasjoner som retter sin virksomhet mot problematisk spilleatferd og ble tilgodesett med
kr. 200 000,-. Dette har muliggjort bl.a. å ha et svært lavt prisnivå på seminaret.. Den
økonomiske situasjonen er i dag slik at foreningen ikke har utestående gjeld og at økonomien
må betegnes som tilfredsstillende.
ANDRE AKTIVITETER:














NFSP V/styret anmeldte 24.08.12 leder i Comeon og Norgestautomatene til politiet for
overtredelse av straffeloven §298
Nestleder Turid Strand Susegg har deltatt på Spilleavhengige-Norges årsmøte i mars
2013.
Leder har deltatt på Norsk Tippings årsmøte 09.04.13
Foreningen har hatt et nært samarbeid med KoRus Øst v/Øystein Bjørke Olsen om
arrangering av seminaret 2013.
Nettgruppen ”spilleproblemer” administreres av styremedlem Hans Olav Fekjær.
NFSP samarbeider med Spilleavhengighet–Norge ved at styremedlem der, Birgith
Vedahl Ullnæss er styremedlem som brukerrepresentant i NFSP.
NFSP samarbeider med Spilleavhengighet-Norge ved at nestlede Turid Strand Susegg
har fungert som mentor og veileder for Ungdomsteamet.
NFSP avga den 17.09.12 høringssvar til Lotteritilsynet vedrørende endringer i
bingoregelverk og endringer for meldingslotteri
NFSP avga den 12.12.12 høringssvar til Kulturdepartementet vedrørende forslag til
endring i forskrift om grasrotandel
NFSP avga den 03.06.13 høringssvar til Kulturdepartementet vedrørende fordeling av
Norsk Tippings overskudd øremerket samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner
Representanter fra NFSPs styre har deltatt på Fagdag arrangert av Norsk Tipping den
12.06.13
NFSP avga den 22.08.13 høringssvar til Lotteritilsynet vedrørende forslag til endring i
forskrift 27.februar 2009 nr.238 om grasrotandel- grasrotandel for nettbaserte spill
NFSP arrangerte i dagene 25.08.13-28.08.13 studietur for styrets medlemmer til ulike
tiltak som jobber med spillproblematikk i Gøteborg. Fem styremedlemmer deltok.

Skien 22.08.13
Ingjerd Meen Lorvik
Leder NFSP

