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Projekt:   

Diarienummer: 

Vi förstår att ni ännu inte har slutfört projektet, men vi är intresserade av att få veta hur arbetet fortskrider. Vi ber er 
därför att lämna en delredovisning genom att besvara följande frågor.

1. Har projektarbetet påbörjats?

  Ja   Nej

2. Om nej, är projektet fortfarande aktuellt?

  Ja, projektet kommer att påbörjas den 

  Nej
 
 Om ni svarat nej kommer ni att faktureras tidigare utbetalt belopp för återbetalning.

3. Vad har gjorts hittills i projektet?



4. Finns det avvikelser från den ursprungliga projektansökan?
 
  Ja   Nej

 Om svaret är ja vänligen specificera nedan:
 
  Av verksamheten
 

  

  Av de ekonomiska förutsättningarna
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5. Vad återstår att göra?
 

6. Håller projektet tidsplanen? (Ange också alltid när projektet förväntas slutrapporteras)

  Ja   Nej

 Slutrapport beräknas vara klar:

7. Hur mycket av projektmedlen har använts och till vad?
 

Ort och datum: 

Organisationens namn: 

Namnteckning: 

Namnförtydligande:

Blanketten ska skickas antingen via e-post eller vanlig post och vara oss tillhanda senast 6 månader efter  
angiven projektstart. 
 
Adress: 
Stiftelsen Ansvar för Framtiden
Hammarby Fabriksväg 25
SE-120 30 Stockholm

E-post: saff.kansli@mhf.se

Obs! För slutredovisning ska blanketten Slutredovisning användas, den finns att ladda ner från Stiftelsens 
hemsida: www.ansvarforframtiden.se.
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	Projekt: Aktuell alkoholforskning – år 6
	Diarienummer: 2017-051
	Ja projektet kommer att påbörjas den: 
	Vad har gjorts hittills i projektet: Ämnesförslag för årets rapport har samlats in från samarbetsorganisationerna. Efter videomöte med den internationella forskargruppen bestämdes temat för årets rapport till "Alkohol och äldre". Sökningar i akademiska databaser och urval från sökresultaten har gjorts, liksom första sammanställning av texter från akademiska artiklar och rapporter. Svensk Sjuksköterskeförening har kommit med som samarbetsorganisation, tillsammans med tidigare organisationer, Svenska Läkaresällskapet, CERA och IOGT-NTO.Spridning av den senast publicerade rapporten, "Alkohol och våld", har skett under våren, se bifogade sammanställning "Spridning Alkoholen och samhället 20180601.docx". Sammanställningen omfattar det som IOGT-NTO:s förbundskansli fått kännedom om. Arbetet med rapporterna syftar bland annat till att de används av många vid många tillfällen, utan att IOGT-NTO:s kansli med nödvändighet känner till vad som görs. Rapporterna finns tillgängliga i tryckt form på svenska och skickas ut på begäran utan kostnad. Rapporterna finns också som pdf:er både på svenska och engelska, tillgängliga på samarbetsorganisationernas hemsidor. Vi har tyvärr inte tekniska möjligheter att registrera antalet nedladdningar. 8 000 exemplar av Alkohol och våld trycktes och levererades till IOGT-NTO 14 november 2017.Fram till och med 1 maj 2018 hade 5 500 exemplar av rapporten Alkohol och våld skickats och delats ut i olika sammanhang sedan lanseringen i november 2017. Drygt 400 ex av tidigare rapporter har efterfrågats sedan årsskiftet.IOGT-NTO tog under våren fram material och budskap kring alkohol och våld, med utgångspunkt från rapporten, med kännemärke ”elefanten i rummet”, det vi alla vet om men våra politiker inte pratar om.Vårt studieförbund NBV har tagit fram en studiehandledning till studiecirklar i rapporten Alkohol och våld, på samma sätt som till tidigare års rapporter.
	Om svaret är ja vänligen specificera nedan: Off
	Av verksamheten: 
	undefined: Off
	Av de ekonomiska förutsättningarna: 
	Vad återstår att göra: Fortsatt arbete med underlag till den internationella forskargruppen. Forskargruppen träffas och skriver årets rapport i augusti. Översättning, språkgranskning, layout med bilder och tryck. Fortsatt spridning av rapporter.
	Slutrapport beräknas vara klar: 
	Hur mycket av projektmedlen har använts och till vad: Fram till 1 maj 2018 har 100 000 kronor använts för aktiviteter och administration, huvudsakligen till betalning för resor för forskargruppen under andra halvåret 2018, 70 000 för framtagning av underlag för spridning av rapporten om alkohol och våld, och 130 000 i personalkostnader, sammanlagt 300 000 kr.  De största utgifterna för aktiviteter och material kommer under andra halvåret 2018.
	Ort och datum: Stockholm 15 juni 2018
	Organisationens namn: IOGT-NTO
	Namnförtydligande: Per Leimar
	Har projektarbetet påbörjats?: Ja
	Är projektet fortfarande aktuellt?: Off
	Finns det avvikelser?: Nej_3
	Håller tidsplanen?: Ja_4


