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	Syfte och Mål: Projektets syftet var/är att integrera alkoholpolitisk kunskap i olika studieområde bland universitetsstudenter och höja medvetandet om multinationella företag och deras taktik att påverka våra val.Målet med EPIcc var/är att förbereda nuvarande generation av framtida ledare för utmaningar av kommande tider genom att skapa grupper av medvetna konsumenter och aktiva medborgare samt stärka framtidens alkoholpolitik. Vi vill nå målet genom att nå de unga framtida ledare, bygga deras kunskap och höja deras intresse för alkoholpolitik så att de i sina studieområde kan integrera och använda de kunskapen. Vi vill samt höja deras förståelse för taktik av multinationella företag (inklusive alkoholindustrin) att påverka våra livstilval. Genom att samla studenter och erbjuda en sektoröverskridande forum där de kan använda sin kunskap för att lösa nutidernas livstil, ekonomiska och sociala utmaningar, vill vi skapa ett nätverk av unga framtida ledare som sprider och främjer hälsosama livstilsval som gynnar inte bara individer men även hela samhällen. Vi vill också att ungdomarna i nätverket integrerar kunskap om alkoholpolitik och alkoholkulturen i sina studieområde (i.e juridik, PR, journalism) och använder sin erfarnehet och översikt om nutidernas trender för att aktivit och kreativit utmana de sociala konstruktioner samhället bygger runt alkoholkonsumtionen.   Vi har inte förändrat varken syfte eller målen av projektet.
	Projektnamn: 2015 - 046EPIcc: Empower, Participate, Innovate – campaign, course, centre
	Organisation: IOGT International802451 - 2660
	Genomförda aktiviteter: 1. Förberedelser - hemida om alkoholindustrin och alkoholfri livsstil2. Material produktion - Alkohol och hållbara utvecklingsmål, info om hållbara utvecklingsmål, utmaningar för deltagare, affischer, program,  3. Kommunikation - hemsidor, sociala medier, tryckt material4. EPIc centers - för universitetstudenter / alkoholpolitik - 2xEftersom vi inte visste om vår reviderad budget var godkänd eller ej men hoppades på det bästa, påbörjade vi först med aktiviteter som var co-finansierade av IOGT International och vi avvaktade med de aktiviter/kostnader som bars enbart av SAFFJanuari 2016- förberedelser av utbildningsmaterial och information för hemsidorFebruari 2016 - finalisering av utbildningsmaterialet och informationenApril 2016 - hemsidan om alkoholindustrin (utmaning nr.1 i EPIcenters)Juni 2016 - updatering av material, kommunikation föreläsare,  Juli 2016 - finalisering av materialet, praktiska förberedelser av EPIc centerSeptember 2016 - uppbygnad av hemsidan om alkoholfri livsstil (utmaning nr.2 i EPIcenters)Oktober 2016 - Hemsida lanserat,  EPIc center i Stockholm inställt pga många avanmälningar pga sjukdom Båda EPIcenters förflyttade till Februari 2017 (godkänd av SAFF)Februari 201718/2 - EPIc center i Stockholm https://vimeo.com/209171500 25/2 - EPIc center i Lund https://vimeo.com/213047014
	Tänkta aktiviteter: Tänkta aktiviteter efter godkänd revidering av projektet pga minskat budget.Projektet bestod av 4 delar under året 2016:1. Förberedelser2. Material produktion3. Kommunikation4. EPIc centers - för universitetstudenter / alkoholpolitikJanuari - förberedelser av material, kommunikation med universiteter och föreläsareFebruari - finalisering av materialet, praktiska förberedelser av EPIc centersApril - EPIc centerJuni - updatering av material, kommunikation med universiteter och föreläsare, uppföljning av EPIc centers Juli - finalisering av materialet, praktiska förberedelser av EPIc centerSeptember - EPIc centerOktober -  uppföljning av EPIc centers, förberedelser av EPIc center November - EPIc center 
	Uppnått Resultat: - I slutet av 2016 vill vi ha en bas för nätverk i Sverige som består av unga framtida ledare (Universitetstudenter) som har djup kunskap om alkoholpolitik och alkoholkulturVi har en näverk av alla deltagare från både Lund och Stockholm som fortsätter kommunicera med varandra,  utvecklar sina idéer från EPIcenters och kommer får ny information relaterad till det som diskuterades under möten. IOGT International faciliterar utbyte, svarar på frågor och rådgiver studenterna/deltagare. - Avancerat multisektorial kampanj som utmanar alkoholindustrin och nutidens livstilsvalBåde kampanjer är uppbygda och online, deltagare har utvecklat de och föreslagit nästa steg- Höjd kunskap och förståelse för alkoholindustrins strategierFrån utvärderingar förstår vi att deltagarnas förståelse för strategier av multinationellaföretag inklusive alkoholindustrin har höjts och attityder har ändrats (i utvärderingsstunden i slutet av mötet. Inte garanterat att det blir långvarig om vi inte fortsätter med påverkan)- 1/4 av Universitetsstudenter som deltar i EPIc integrerar kunskapen i sina studier (i sina uppsatser, projekt osv)Eftersom vi höll våra möte bara nyss, vet vi inte det, men det som vi vet är att många studenter har föreslagit projekt (inom sina studier eller ideelt) de tänker genomföra (skapa nyktramötesplatser för studenter, skapa appar som utvärderar hållbarhet av vår konsumtion, skapa kommunikationskampanjer för att främja nytkra val osv.) 
	Förväntat resultat: - I slutet av 2016 vill vi ha byggt en Nordisk nätverk av unga framtida ledare (Universitetstudenter) som har djup kunskap om alkoholpolitik och alkoholkultur- Avancerat multisektorial kampanj som utmanar alkoholindustrin och nutidens livstilsval- Höjd kunskap och förståelse för alkoholindustrins strategier- Förändring av attityder mot socialkonstruerade effekter av alkohol- 1/4 av Universitetsstudenter som deltar i EPIc integrerar kunskapen i sina studier (i sina uppsatser, projekt osv)Eftersom vi inte reviderade resultat med revidering av budget, vill vi dela med oss reviderade resultat som relaterar till de delar av projektet som vi behöll:- I slutet av 2016 vill vi ha en bas för nätverk i Sverige som består av unga framtida ledare (Universitetstudenter) som har djup kunskap om alkoholpolitik och alkoholkultur- Avancerat multisektorial kampanj som utmanar alkoholindustrin och nutidens livstilsval- Höjd kunskap och förståelse för alkoholindustrins strategier- 1/4 av Universitetsstudenter som deltar i EPIc integrerar kunskapen i sina studier (i sina uppsatser, projekt osv)
	Övrig information: Det har gått bara få dagar sen vi genomförde kurserna i Lund och Stockholm men de som vi hunnit prata med  (deltagare, andra som jobbar med utvecklingsfrågor, hållbarhet och också kommunikation) - tyckte att det här var ett mycket bra sätt att fånga intresse och introducera alkohol som en fråga som handlar inte bara om livstil men en substans med mycket större konsekvenser. Eftersom vi inte pratade bara om alkoholindustri, men också om tobak, farma, köttindustri - kände deltagare inte att de var nu "lurade" genom hållbarhet till en event om nykterheten samt var det lättare för dem att ta in information om positiva konsekvenser av att leva nykter.
	Inte genomfört: Vi har genomfört allt vi har planerat (efter revideringen). 
	Positivt: I början fick vi jobba intensivt med att hitta en kommnikationsform som skulle locka deltagare som inte är medlemmar i IOGT-NTO och inte känner till IOGT International. Vi har lärt oss att vår kommunikation var för komplicerat och trots att innehållet av kursen hade varit väldigt intressant, när den annonserades, gick det inte att fatta vad det skulle handla om.Baserat på denna lärdom har vi skalat av både kursens innehål, ändrat längden av kursen till en dag och kommunicerat mycket enklare. Vi har ramat in kurserna i hållbarhet och det var vinannde koncpet. "EPIC Sustainability Challenge" var det som lockade ungdomar (att lära sig mer om hållbarget, utbyta tankar, hitta andra som bryr sig om det och känna att de kan bidra på nåt sätt). Första kursen (EPIcenter) höll vi i Stockholm. Där har vi fångat upp några små detaljer som hjälpte att signifikant förbättra nästa eventet i Lund som vi höll en vecka efter. I Lund kom det fler deltagare än som hade anmält sig, vi mötte deras förväntningar och de utryckte tacksamhet för ny input och hoppet om framtiden (ang. hållbarhet - eftersom nu upplever de att de kan ändra nånting genom sitt eget livstil och genom tydliga politiska åtgärder)Vi hade mycket bra erfarenhet med samarbete med några företag (en av de ett socialt företag)
	Negativt: De negativa erfarenheter var kopplade till vår sätt att kommunicera om kurserna i början (men som nämnt övanpå, vi har utvärderat detta och ändrat). Den negativa erfarenhet var också att vi var tvungna att ställa in kursen i sista minuten på grund av sena avanmälningar där vi till exempel kunde inte avbeställa catering.
	Budget Resultat: 0
	Tidsperiod: 1.1.2016 - 28.2.2017
	Utfall Ansokt bidrag: 200000
	Utfall Bidrag fran andra: 
	Utfall Egen ekonomisk insats: 152982,14
	Utfall Annan finansiering: 
	Utfall Inkomster totalt: 362800
	Aktiviteter: 79283,1
	Material: 70699,04
	Personal: 203000
	Ovrigt: 
	Administration: 
	Utgifter totalt: 352982,14
	Resultat: 0
	Budget Ansokt bidrag: 200000
	Budget Bidrag fran andra: 0
	Budget Egen ekonomisk insats: 162800
	Budget Annan finansiering: 0
	Budget Inkomster totalt: 3628000
	Budget aktiviteter: 79800
	Budget material: 80000
	Budget Personal: 203000
	Budget Ovrigt: 
	Budget Administration: 
	Budget Utgifter totalt: 3628000


