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GJENBRUKOG MILJØ under fanen VERDEN FORKRISTUS

JUNI 2020NLM GJENBRUK

HANDLEPOLICY
Den nye handlepolicyen
er fra 1.juni gjeldende
for butikkene våre.
Denne sikrer oss en
felles og transparent

praksis som er
nødvendig i møte med

det offentlige.

ØKONOMI
Omsetning (avstemt)
t.o.m. april 2020 er
Kr. 16.522.921,-
En nedgang fra

fjorårets omsetning på
Kr 21.496.153,-

MARKED & INFO
Alt som har med
markedsføring,

informasjon, annonser,
facebook, instagram
mm, sendes nå på

epost til:
post@nlmgjenbruk.no

Økonomisk status
Stengte butikker i en lengre
periode påvirker vår økonomiske
status. Men det er lyspunkt!

Rapporten pr april foreligger nå, og den
viser et samlet resultat på kr 1 885 870,-.
Selv om dette er kr 5 548 000,- lavere enn
samme tid i fjor, så er det tross alt positivt,
da avviket kunne ha vært vesentlig større.

Fra vårt ståsted er det samlede resultatet
et uttrykk for den fantastiske starten vi
hadde på 2020, fram til vi måtte stenge
grunnet Korona. Men også et uttrykk for
tiltak butikkene foretok, for å redusere

kostnader som strøm og lignende, i tillegg
til at flere huseiere innvilget redusert hus-
leie. Samlet sett har vi på den måten klart
å redusere avviket, og det er all honnør til
den jobben som dere har gjort!

Så blir det veldig spennende å se om vi får
respons på NLMs oppfordring i sitt res-
sursbrev for juni, der de utfordret motta-
kerne («misjonsvennene») til å ta en som-
merjobb som frivillig i våre butikker. Det
hadde vært artig med noen nye hoder, og
det hadde kanskje gjort det mulig å kunne
holde åpent mer enn planalgt.

Gavekort-plakat

Det er utarbeidet en A4-
plakat som bekjentgjør det
glade budskapet om at vi
har gavekort! Den kan las-
tes ned og printes ut lo-
kalt. Du finner den (under
profilmanualen) på:
nlmgjenbruk.no/profil/

Hånddispenser

Vi kan ordne slik at butik-
kene får berøringsfrie anti-
bac hånddispensere på
stativ. Vi regner med at
bruk av antibac vil vare i
lang tid fremover. Gi rask
tilbakemelding hvis dere
ønsker det. Send svar til
jjohansen@nlmgjenbruk.no

Har du tipseller innspill?Send dem til
oss!

Stengt pga korona: et normalt syn denne våren.

VI HAR

Gi bort bærekraft!

Et gavekort fra NLM Gjenbruk er en

fantastisk – og ikke minst bærekraftig –

gave! Kan benyttes i alle* våre butikker.

*med unntak av Mandal.
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Bjarte har ordet:
Det er gledelig å høre alle de gode tilbakemeldingene fra but-
ikkene våre. Viktig at dere tar vare på dere selv og hverandre
og ikke sliter dere helt ut, det er ingen tjent med.

Alle trenger ferie også pensjonister, og alle som skal
ha ferie skal ha det med god samvittighet.Men, kansk-
je er det ikke alle som skal på ferie, eller som får besøk av
barnebarn, og tenker at de heller har lyst til å være i butikken
og holde den åpen. Hvis du er en av de, så gi beskjed til de
som leder butikken. Så ser dere lokalt om det er mulig å
holde åpent litt, mye, begrenset eller normalt. NLM har lovt å
være med å utfordre «misjonsfolket» til å bidra i butikkene
denne sommeren, foreløpig har det kommet en artikkel på
nlm.no og det var med i siste utsendte ressursbrev.

Den felles og transparente handlepolicyen som nå er innført
baserer seg på sterke anbefalinger fra advokatfirmaet Deloitte
og eier av NLM Gjenbruk, Norsk Luthersk Misjonssamband.
Det er paragraf 5.1 i Skatteloven, «fordel vunnet ved arbeid»
som gjør det nødvendig å regulere de frivillige sin mulighet til
å handle i butikkene våre. Eier av NLM Gjenbruk sier at de
ikke kan sette i spill og risikere at vi kommer i konflikt med
kriteriene som gjør at vi har momsfritak på driften vår. Kon-
sekvensen man risikerer er å måtte betale 25% moms på en
omsetning som i fjor var 75 millioner kroner. I tillegg risik-
erer også NLM Gjenbruk negative skattemessige konsekven-
ser i form av etterligning.

100 tonn pakket og sendt i mai

April og mai har gitt godt med varer i NLM Gjenbruks inn-
samlingsbokser og volumet innsamlet øker fra måned til
måned. Givere har hatt god tid å rydde skap og skuffer og vi
merker det godt. Det er gledelig å oppleve veksten. På tross
av koronapandemien som skaper store utfordringer her
hjemme og i landene vi eksporterer til, har vi klart å
eksportere. Vi har eksportert fra Kleppestø, Kristiansund,
Ålesund, Sandnes, Sandefjord, og Kløfta.

En STOR takk til alle som er engasjert i innsamlingen og stil-
ler mannskap til lastingen, som har gått godt alle plasser.

I NLM tidsskriftet «Utsyn» fikk innsamlingsprosjektet god
eksponering nylig. Dette medfører økt interesse for innsam-
ling og inntektsmulighetene til lokale formål. Kanskje får vi
opp noen flere prosjekter? Det er sterkt ønsket og vi er klar
for utvidelse. Kjenner du noen som kan tenke seg å etablere
et prosjekt for å skape inntekter til lokale formål ønsker vi å
komme i kontakt for en uformell prat. Kontakt Bent
Udnesseter 40 412832, eller mail budnesseter@nlmmiljo.no

Vi ønsker alle en riktig god sommer!

Nytt fra NLM Miljø

Alarm i butikkene

I disse dager signeres
det en sentral avtale
mellom NLM Gjenbruk
og Sector Alarm. Det er
dessverre flere butikker
som har opplevd innbrudd, og senest Trondheim,
som har hatt to innbrudd så langt i år. Det er en
belastning å være den som kommer først og
oppdager dette, i tillegg til de materielle
ødeleggelsene og verdiene som er borte. Derfor har
vi nå kommet til enighet med Sector Alarm om en
avtale som sikrer at butikkene våre kan sikres
forsvarlig og at det går umiddelbar varsling til en
vaktsentral. Her er det fotosensorer som vaktselskapet
kan se hvem som er inne når alarmen er utløst, og
vurdere bistand fra politi.

I tillegg til at vi får varslet innbrudd umiddelbart, får
vi 10% rabatt på forsikringen og Sector Alarm dekker
også vår egenandel på kr 10 000,-. Prisen er kr 499,-
pr mnd. Noen av butikkene er så store eller har en
bygningsmasse som krever 2 anlegg, men da har vi
forhandlet en lavere pris for dette.

Dersom deres butikk skulle ønske å få installert
innbruddsalarm, er det bare å ta kontakt med Arild.


