
Etter en tid med pandemi var vi
ikke helt sikre på hvordan vil
2022 gå.

Vil kundene komme tilbake? Har vi
nok frivillige medarbeidere? Er
engasjementet det samme? Siste rap-
portering fra butikkene viser at vi er nå
over 1800 frivillige fordelt på 35 bu-
tikker. Bak resultatet i 2022 ligger ca.
380.000 dugnadstimer. Til dette vil
vi si tusen hjertelig takk! På grunn av
dere har vi i sammen skapt tidenes
beste resultat!

Tar vi med alle inntekter fra både
Gjenbruken (33 butikker) og Bærekraf-
tig (2 butikker) har vi inntekter på hele
99,8 millioner, hvorav salgsinntekter i
butikkene utgjør 94,5 millioner. Andre
inntekter er mva. refusjon, tilskudd,
tekstillinnsamling, leieinntekter, pluss
andre diverse inntekter. Kostnadssiden
har økt med ca. 4 millioner. Kostnader
til lokaler den desidert største på ca.
37,2 millioner og 3 millioner høyere
enn i 2021. Økningen fra 2021 skyldes
indeksregulering av husleien samt bet-
ydelig økte strømkostnader. Vi har
gjort et arbeid for å søke om strømstø-
tte for alle butikkene som kvalifiserer
til dette. Ut ifra dette er det skapt et
driftsresultat i virksomheten på 43
millioner. Etter at lønn, tekstilinnsam-
ling m.m. trekkes fra vil dette trolig

utgjøre ca. 40 millioner i utbytte til
Misjonssambandet som, som går til
ulike prosjekter over hele verden.

Vi gjør noen endringer i regnskaps-
praksisen for 2023. Kostnader som di-
rekte gjelder administrasjonen, vil ikke
fordeles ut i butikkregnskapene. Felles
kostnader til markedsføring og andre
lignende sentrale kostnader vil fortsatt
fordeles som før. Dette gir et riktigere

bilde av hver enkelt butikks bidrag til
Misjonssambandet, og de fordelte fel-
leskostnadene forventes derfor å bli
noe lavere. Som mange vet er nå gjen-
bruksvirksomheten delt i to virksom-
heter; Gjenbruken og Bærekraftig.
Omsetning og resultatrapporteringen
vil fremover inneholde tall for begge
virksomheter samlet.
Tusen takk til alle som er med å
skape bærekraft lokalt og globalt!
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Økonomi 2022 2021 Endring

Inntekt Jan–Des kr 99 847 649 kr 87 157 797 kr 12 689 852 14,6%

Resultat Jan–Des kr 43 047 360 kr 37 316 988 kr 5 730 372 15,4%

Visste du at...
Nå begynner unge menn virkelig å
kjøpte brukte klær! Tise (en app for

kjøp&salg av brukte klær) har
opplevd en økning på 350% i
mannlige brukere siden 2021!

Prosjekter
Gjenbruken Ås fikk nylig hjelp til

en enkel omgjøring av
klesavdelingen. Grepene bestod
bl.a. av nye stativer og bedret

orden / oversikt.

GJENBRUKEN

Merknad: Inntekt og Resultat omfatter både Gjenbruken (33 butikker) og Bærekraftig (2 butikker)

Tidenes beste resultat

Trenden i 2022 er som forventet. Tekstilsalget øker noe mer enn andre varegrup-
per. Det er en forventning at tekstilsalget vil fortsette å vokse ytterligere i 2023.
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GJENBRUKSNYTT
Ressurser

Nederst på de nye hjemmesidene,
gjenbruken.no, ligger lenken til
undersiden Ressurser. Her ligger
det mange nyttige elementer, og

flere kommer til etterhvert!
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Bjarte har ordet: Nytt fra NLM Miljø
Innen 2025 er alle kommuner pålagt å ha en
innsamlingsordning for tekstiler, klær og sko.

Sammen med innsam-
lerne Fretex, Uff, Kir-
kens Bymisjon, Røde
Kors, Fileks, Norge
Gir og NLM Miljø,
skal fem kommuner
og avfallsselskaper
(IKS) teste ulike løs-
ninger for sortering og
levering av tekstiler.
Alle løsninger omfat-
ter innsamling av både
brukbare og ødelagte
tekstiler. Prøveområdene er utvalgte bydeler i Fredrik-
stad, Bergen, Stavanger, Drammen og Trondheim.
For enkelte av disse områdene vil kommunen feste en
magnetplate til boksen med informasjon om pågående
pilot. Innleveringen sorteres av enkelte innsamlere
som har tatt på seg en jobb med å analysere kvaliteten,
og senere i piloten gjennomføres en brukertilfredshets-
analyse. Funnene skal danne grunnlag for anbefalinger
om framtidige løsninger for hele Norge. Prosjekteier er
NF&TA og prosjektleder er konsulentselskapet Mepex.
Prosjektet er støttet av Handelens Miljøfond. Vi tøm-
mer våre Gjenbruken bokser som normalt i hele pilot-
perioden. Ønsker du å vite mer om piloten gå til nett-
siden: sortere.no/tekstilpilot

Kort fra driften.
Sterk eksportvekst for januar - februar med 128%
økning i eksportinntekter. Veksten vil være kraftigst i
starten av året da vi har langt flere bokser ute i år sett
mot fjoråret på samme tid. Etter en god start i januar
fortsetter vi økningen med 40 nye bokser for februar.
Vi har leid nytt lager for innsamlingen i Østfold,
lokalisert i Rakkestad.

Ny folder
Vi vil snart sende ut en ny folder i
A6 format. Denne vil erstatte
folder med utdatert logo. Dette
blir en felles-folder for både
Gjenbruken og Bærekraftig, og
har derfor en «Skole Helse Vann»-
forside. Folderen er tydelig på
hvem som er eier og avsender
(Misjonssambandet).

Butikkmanualen vår
Den reviderte butikkmanualen ligger nå tilgjengelig på
gjenbruken.no/ressurser. Butikkmanualen er vår merkantile
manual. Denne
manualen redegjør
for hvordan
butikkene våre bør
disponeres og
innredes. Ta en
kikk i denne - og
sjekk ut de andre
ressursersene som
ligger på siden.

Fasadeskilt
Arbeidet med endring av fasadeprofilering på butikkene (fra
NLM Gjenbruk til Gjenbruken) vil starte denne våren. Denne
prosessen (og rekkefølgen) styres av administrasjonen. Vi vil
selvsagt søke å gjøre dette så billig sommulig. Butikkene vil
bli kontaktet av administrasjonen før endring.

Les mer: sortere.no/tekstilpilot

Professor på VID Stephen Sirris har nylig gitt ut bo-
ken Frivillighet og ledelse av frivillige på
Cappelen DammAkademiske.

Verdiperspektiv er at ledelse av frivillige skal ha en individuell,
organisasjons- og samfunnsverdi. Derfor må en fokusere på å
involvere, informere, verdsette og relatere. Han kommer også
med en helt ny definisjon: «Frivillighets-
ledelse er prosessen med å verdsette og tilrettelegge for me-
ningsfull og målrettet individuell og kollektiv frivillig innsats i
samsvar med organisasjonens formål»

Frivilligheten er i endring, og det virker som det er økt behov
for tilrettelegging og ledelse. Det vil alltid være ulike motiv for
frivillighet og det er viktig å identifisere og ivareta de frivilliges
motivasjon. Mange frivillige engasjerer seg fordi de ønsker å ut-
gjøre en forskjell. Verdsetting av de frivillige handler om å kon-
kretisere og sette ord på hva frivillige gir av merverdi gjennom å
løse oppgaver menneskelig og emosjonelt. Fellesskap er avg-
jørende i frivilligheten, godt samspill og gode relasjoner. Det er
viktig å kunne inspirere, ivareta og utvikle frivillige. Anerkjen-
nelse, dialog og tillitt har stor betydning. Ledelse av frivillighet
krever strukturer, administrasjon, informasjon og felles for-
ståelse. Det må koordineres og de frivillige må ansvarliggjøres.
Systemer muliggjør for en strukturert og kontinuerlig kunns-
kapsinnhenting. Videre er det viktig at ledere har god kontakt
med operativ virksomhet, har kompetanse, gir opplæring, og
jobber med profesjonalisering. Det er viktig å investere i de fri-
villige og gi de oppmerksomhet.

Han konkluderer med at det er viktig å
1. Ivareta frivillighetens egenverdi og særtrekk
2. Finne bærekraft i frivillighetsarbeidet.
3. Verdsette, relatere, kommunisere og involvere


