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	Material: 18.095 
	Personal: 
	Administration: 
	Utgifter totalt: 250.000
	Ort och datum: 2019-12-05
	Namnförtydligande: LINN TERNEFORS
	Adress: Gammelgårdsvägen 38
	Postadress och land: 112 64 Stockholm
	Telefon och fax inklusive landskod: 0732746088
	Namnförtydligande_2: LINN TERNEFORS
	Organisation_2: NYKTERHETSRÖRELSENS SCOUTFÖRBUND
	Adress_2: Box 128 25
	Postadress och land_2: 112 97 Stockholm
	Telefon och fax inklusive landskod_2: 073 274 60 88 
	Projektnamn: 2018-047, Projekt Klartänkt, ett år. 
	Organisation: Nykterhetsrörelsens Scoutförbund, org.nr. 802006-1001
	Syfte och Mål: Det främsta målet med projektet har varit att scoutledare ska uppleva att det är enkelt att planera och hålla aktiviteter som handlar om alkohol och andra droger. Ytterligare ett mål med projektet har varit att scoutledare inom övriga delar av Scouterna ska få en större förståelse för NSF:s särart som samverkansorganisation och att tröskeln för dem ska minska för att arbeta med dessa frågor. Detsamma har gällt IOGT-NTO-rörelsens medlemmar där vi vill visa på en tydligare bild av vad vi på NSF gör för typ av verksamhet och att webbplatsen ska bidra till att vi ses som en mer naturlig del av IOGT-NTO-rörelsen eftersom vårt alkoholpolitiska arbete lyfts fram tydligare. Dessutom har ett mål varit att det ska bli enklare att kommunicera hur NSF arbetar med våra värdegrundsfrågor i och med att vårt metodmaterial är samlat på en tydlig och pedagogisk hemsida som alla kan ta del av.Vi anser att målen med projektet är uppnådda, våra scoutledare har nu en enklare och mer tillgänglig plattform för att planera sina scoutmöten med tema alkohol och andra droger. Vi har i olika sammanhang visat upp materialet och erbjudit tillfällen att få prova på materialet för våra egna medlemmar, men också för ledare i såväl scoutrörelsen som för IOGT-NTO-rörelsen. Övrigt så har vi en stabil plattform där vi löpande kan lägga upp ytterligare övningar för att våra ledare ska ha uppdaterade och relevanta aktiviteter att göra tillsammans med sina scouter. Webbsidan utgör dessutom en stark plattform för att profilera oss och dela med oss av våra viktiga profilfrågor för personer utanför vår organisation så att de får en ökad förståelse för vilka vi är och vad vi tror på, men också kring dessa viktiga frågor och hur man kan arbeta med dem på ett enkelt och kreativt sätt.  Inga större förändringar är gjorda i förhållande till projektansökan förutom att lanseringen av webbsidan drog ut på tiden på grund av olika orsaker (se mer nedan). Nu är det dock på plats sedan några månader tillbaka och fungerar utmärkt. 
	Tänkta aktiviteter: Materialet som webbsidan bygger på lanseras på ledarträffen Kompassen 29 septemberWebbsidan byggs under augusti-septemberLansering av hemsidan för scoutrörelsen på Demokratijamboree 10 novemberArtiklar i tidningarna Scouting Spirit, Scout och Accent inkl. deras webbplatser. Möjlig spridning även till equmenia.Utbildning och inspiration för personal och förbundsaktiva inom NSF på förbundsledningssamling 26 januari 2019Workshops på distriktsårsmöten i NSF 2019Workshops på utbildardagarna som Scouternas folkhögskola håller vecka 11 2019Workshops på IOGT-NTO-rörelsens kongresser juni 2019Del av programmaterialet på utmanarscoutläger i NSF 2019Under 2018-2019 ska alla NSF:s aktiva kårer (60-70 stycken) erbjudas introduktion till materialet av sin verksamhetsutvecklare. Introworkshopen är klar i september 2018.
	Aktiviteter: 231.905
	Förväntat resultat: Alla NSF:s medlemmar ska nås av information av materialet genom tidning som delas ut till alla medlemmar, nyhetsbrev, ledarträffar och scoutmöten runt om i landet. NSF:s profilfråga kommer att upplevas tydligare av NSF:s egna medlemmar, men också av medlemmar i scout- och nykterhetsrörelsen som kommer att lära sig mer om alkohol och andra droger respektive scoutmetoden. Förbundets samtliga ledare kommer få information om och erbjudas delta på introduktionsworkshop. I kårenkät 2019 och 2020 svarar våra kårer att webbsidan har gjort att de lägger mer tid på nykterhetsfrämjande programaktiviteter med sina scouter.
	Resultat: 0
	Inte genomfört: Nästa kårenkät som utformas tillsammans med Scouterna kommer ej att genomföras förrän våren 2020, så vi ber att få återkomma om ni önskar med svar på huruvida våra kårer anser att webbsidan har gjort att de lägger mer tid på nykterhetsfrämjande programaktiviteter med sina scouter. I möte med enskilda scoutledare upplever vi dock att många tycker det blivit enklare och roligare att genomföra denna typ av aktivitet med sina scouter, oavsett ålder. 
	Positivt: Sedan Klartankt.nu lanserades har 302 unika användare varit inne på hemsidan där vi har 1377 sidvisningar. Endast under september har 110 användare varit inne på hemsidan. Den genomsnittliga längd på sessioner sedan start är 2.21 minuter, vilket i sammanhanget är en lång tid. Medlemmar i organisationen uttrycker stor glädje över att klartankt.nu finns då det gjort det ännu mer enkelt att planera ett scoutmöte om alkohol eller drogfrågan då de kan göra det var de än är, till exempel på bussen hem från jobbet. Flera personer har också uttryckt att tröskeln att faktiskt ha ett sånt typ av möte som för många tidigare känts svårt har blivit lättare tack vare materialet. Även personer utanför Nykterhetsrörelsens Scoutförbund har berättat att de är imponerade över materialet och att det går att använda "trots att jag inte är nykterist". 
	Negativt: Vi har egentligen inte några negativa erfarenheter, men lärdomar att ta vidare. En lärdom är att ett så här stort projekt ska ha en stabil projektgrupp omkring sig och inte vara så beroende av en enskild medarbetare. Att vi utformat arbetet på det sättet innebar att när projektledaren slutade sin tjänst hos oss så förlorades en del fart, inte så mycket kunskap, men den energin och farten som tidigare funnits förlorades vilket resulterade i att projektet drog ut på tiden. Vi känner oss dock trygga i att kvalitén inte påverkats negativt. 
	Tidsperiod: 181012 - 190930
	Budget aktiviteter: 250.000
	Budget material: 
	Budget Personal: 
	Budget Administration: 
	Budget Utgifter totalt: 
	Budget Resultat: 
	Utfall Egen ekonomisk insats: 
	Utfall Annan finansiering: 
	Utfall Inkomster totalt: 
	Utfall Bidrag fran andra: 
	Utfall Ansokt bidrag: 250.000
	Budget Ansokt bidrag: 250.000
	Budget Bidrag fran andra: 
	Budget Egen ekonomisk insats: 
	Budget Annan finansiering: 
	Budget Inkomster totalt: 250.000
	Budget Ovrigt: 
	Ovrigt: 
	Organisation1: Nykterhetsrörelsens Scoutförbund
	Genomförda aktiviteter: • På ledarträffen ”Kompassen” lanserades Klartänkt i bokform med en releasefest där deltagarna fick testa på delar ur materialet och det firades med tårta. * På Demokratijamboreen (hela scoutrörelsens årsmöte) samma år i november visades materialet (boken) upp i en välbesökt monter vars fokus bland annat var just att visa upp Klartänkt för resten av scoutrörelsen. Under Demokratijamboreen hölls även en fullbokad workshop där deltagare från såväl NSF som Scouterna deltog.• Lanseringen av websidan blev tyvärr försenad på grund av olika orsaker. Dels hade inte webbyrån den tiden som vi hade uppfattat från början och dels skedde det en del personalförändringar under tidens lopp som påverkade framtagandet. Webbsidan lanserades den 22 augusti 2019 och uppmärksammades då i såväl vår tidning Scouting Spirit, som i ett internt nyhetsbrev, en nyhet på vår hemsida samt i vår facebookgrupp. • I såväl vår egen tidning Scouting Spirit som i Scouternas tidning Scout har det funnits med artiklar om Klartänkt för att på bästa sätt sprida information om materialet, nu senast angående webbsidan i tidningen Scouts oktobernummer. Det har dock inte gjorts någon artikel i IOGT-NTOSs tidning Accent.   • Från och med sommaren 2019 finns det i samtliga interna nyhetsbrev ett förslag på en övning från materialet, samt en hänvisning till hemsidan.  • Under förbundsledningssamlingen som anordnades för ledare i NSF i januari 2019 var det ej aktuellt med att ha utbildning eller inspiration från Klartänkt då fokus låg på att ta fram en arbetsplan till kommande förbundsmöte. • Under IOGT-NTO-rörelsens kongresser i Örnsköldsvik 2019 hade vi en monter med fokus på att sprida Klartänkt till övriga rörelsen. Montern var välbesökt och under veckan hölls även en workshop i materialet där deltagarna fick testa på övningar. • Under utmanarscoutlägret ”Aurora” sommaren 2019 fick de cirka 30 deltagarna i åldern 15-19 år testa på delar av materialet. • Under 2018-2019 har samtliga kårer och distrikt blivit erbjudna en introduktion till materialet av sin verksamhetsutvecklare. Ett flertal har antagit erbjudandet, men då materialet är så pass självinstruerande är det flera kårer som inte velat ha en fördjupad workshop. Under samtliga distriktsårsmöten har dock verksamhetsutvecklarna gett en kort information om materialet och de har även löpande påmint om materialet samt tipsat om olika övningar som de tror skulle passa kårerna.  • Tyvärr hölls ingen workshop på utbildardagarna som Scouternas folkhögskola håller vecka 11 2019. Det fungerade inte med de som deltog från NSF och med schemat. • I västra Sverige har även en verksamhetsutvecklare hållit i en workshop för en högstadieklass som önskade stöd i att ha ett pass i ANT-frågan. * Klartänkt presenterades under förbundets årsmöte i Älmhult 11-13 oktober 2019 där materialet och hemsidan presenterades för intresserade medlemmar. * Vi hade personal representerade under konferensen "förebygg.nu" den 13-14 november 2019 som arrangerades av Länsnykterhetsförbundet och som har fokus på förebyggande och främjande ANDT-arbete. Vi stod då i en monter och visade upp såväl boken Kalrtänkt som hemsidan.  
	Uppnått Resultat: • Alla NSF:s medlemmar har nåtts av information av materialet genom vår tidning Scouting Spirit som delas ut till alla medlemmar, genom vårt interna nyhetsbrev, ledarträffar och scoutmöten runt om i landet. • Huruvida NSF:s profilfråga nu upplevs tydligare av våra egna medlemmar eller ej kan vi i dagsläget ej besvara med säkerhet då ingen konkret fråga gått ut till våra medlemmar angående detta. Vi planerar att i kommande kårenkät som görs av Scouterna vartannat år (nästa gång är våren 2020) ställa frågor angående detta. När samtal förts med enskilda medlemmar är samtliga dock oerhört positiva till materialet. Många medlemmar har väntat på att ett nytt material efter tidigare "Drogfriryggsäcken" skulle tas fram och är nöjda med det materialet som blev. Det upplevs som roligt och kreativt och i och med att det nu även finns som en webbsida är det ännu mer lättillgängligt att planera scoutmöten utifrån materialet. Även i samtal med personer som inte är engagerade i NSF ställer sig många positivt inställda till materialet.  • Samtliga ledare i förbundet har på olika sätt fått information om materialet och erbjudits att delta på en introduktionsworkshop. Dels har information gått ut i olika kanaler så som vår tidning Scouting Spirit, i interna nyhetsbrev, vår facebookgrupp och hemsida. Dels har våra verksamhetsutvecklare informerat om, samt erbjudit workshops på kårbesök, via mail samt på distriktsårsmöten (där även en del distrikt valt att förlägga just introduktionsworkshopen). Dessutom hölls en introduktionsworkshop på såväl ledarträffen Kompassen som på Demokratijamboreen. 
	Övrig information: 
	E-post_2: linn.ternefors@nsf.scout.se 
	E-post: linn.ternefors@nsf.scout.se 


