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	Material: 40 000
	Personal: 525 000
	Administration: 
	Utgifter totalt: 780 000
	Ort och datum: 2018-03-12
	Namnförtydligande: Linda Engström
	Adress: Box 128 25
	Postadress och land:  112 97 Stockholm, Sverige
	Telefon och fax inklusive landskod: +46738322231
	Namnförtydligande_2: Peter Moilanen
	Organisation_2: IOGT-NTO
	Adress_2: Box 128 25
	Postadress och land_2:  112 97 Stockholm, Sverige
	Telefon och fax inklusive landskod_2: +4686726000
	Projektnamn: 2016-016, Alkoholnormen - inte längre en norm dold under ytan - år 2 av 5
	Organisation: IOGT-NTO 802001-5569
	Syfte och Mål: Mål för hela projektet (5 år)*Utbilda Normskiftare*Göra medlemmar inom IOGT-NTO experter på alkoholnormen. *Medvetandegöra fler i samhället om alkoholnormen. *Etablera alkoholnormen som ett erkänt begrepp*Starta en tankesmedja med externa parter (civilsamhälle, näringsliv, politiker, forskare) som arbetar med långsiktigt normförändringsarbete*Utveckla nya metoder för att systematiskt arbeta med att förändra alkoholnormen till en nykterhetsnorm.*Arbeta för att få Alkoholnormen som nytt ord i SAOLI huvudsak fokus på alla mål. Tankesmedja känns i dagsläget långt bort. 
	Tänkta aktiviteter: > Fortsatt utbildning internt (All personal samt ytterligare 400 normskiftare utbildas) samt externt > Rapportframtagning kring Alkoholnormen > Kampanjinsatser utformas för alkoholnormsetablering > Samarbete och samverkanspartners arbetas fram > Påbörjat samtal om nästa års tema för IOGT-NTO vilket blir våld och alkohol där alkoholnormen ihop med ex machonormen är två grundläggande delar. > Ny ansökan skrivs för 2018 > Alkoholnormskampanj körs kvartal 3-4.
	Aktiviteter: 200 000
	Förväntat resultat: 2017:• 400 personer utbildas till att bli normskiftare• Uppföljning av 2015 års alkoholnormsmätning genomförs• Två workshops genomförs• En rapport om alkoholnormen produceras• En kampanj med alkoholnormen i fokus genomförs• Utvecklat utbyte och samarbete med nordiska samarbetsorganisationer• Göra vårt studiematerial Normalia tillgängligt för fler, genom ex översättning till fler nordiskaspråk
	Resultat: 0
	Inte genomfört: Försökt att lägga upp alkoholnormen på wikipedia, men vetenskapliga källor saknas och då godkäns den inte
	Positivt: Alkoholnormen känns nytt och fräscht och är roligt för många att prata om. Igenkänningsfaktorn är stor och hälsotrenden bidrar till att det är fler som är öppna för att dricka mindre. 
	Negativt: Att vi inte arbetar lika systematiskt med alkoholnormen som vi gör med alkoholpolitiken men en insikt är att det inte gör något och att vi trots det uppnår både resultat och genomför många aktiviteter. 
	Tidsperiod: 2018-03-15 (2017 års verksamhet)
	Budget aktiviteter: 185 000
	Budget material: 50 000
	Budget Personal: 525 000
	Budget Administration: 
	Budget Utgifter totalt: 780 000
	Budget Resultat: 0
	Utfall Egen ekonomisk insats: 315 000
	Utfall Annan finansiering: 
	Utfall Inkomster totalt: 780 000
	Utfall Bidrag fran andra: 
	Utfall Ansokt bidrag: 465 000
	Budget Ansokt bidrag: 465 000
	Budget Bidrag fran andra: 
	Budget Egen ekonomisk insats: 315 000
	Budget Annan finansiering: 
	Budget Inkomster totalt: 780 000
	Budget Ovrigt: 20 000
	Ovrigt: 15 000
	Organisation1: IOGT-NTO
	Genomförda aktiviteter: > Framtagen PPT om alkoholnormen som stöd till medlemmar och medarbetare> Fortsatt spridning av studiematerialet Normalia samt påbörjat två nya moduler med internationell vinkling av alkoholnormen> IOGT-NTO och IOGT Norges kansliet hade gemensam personal dag med bla fokus på alkoholnormen> Gjort uppföljning på nollpunktsmätningen om alkoholnormen> Tagit fram en idéskrift om alkoholnormen> Livepodd med Askalas om alkohol och turism> Sober October i oktober samt samtal om alkoholnormen vid många värvningssituationer> Kampanj med organisationen Schyst resande om alkohol och turism> Vit jul med fokus på alkoholnormen under julhelger> Samarbete med Make Equal där vi stöttat dem i att ta fram boken Allt vi inte pratar om: en bok för killar och män. > Påbörjat arbetet med nästa års tema för IOGT-NTO vilket blir våld och alkohol där alkoholnormen ihop med ex machonormen är två grundläggande delar. 
	Uppnått Resultat: > 55 genomförda studiecirklar/annan folkbildning i studiecirkelmaterialet Normalia, totalt 318 personer genererade 3040 studietimmar> Pass på samlingar både nationellt och lokalt. Kurspass om alkoholnormen bland medlemmar på samlingar och utbildningar> En konsekvens av alkoholnormen uppfattas av 39 % (25 % 2015) vara att den som inte dricker alkohol blir ifrågasatt (IPSOS mätning)> Tagit fram en idéskrift om alkoholnormen (inkl workshop)> Tusentals samtal runt om i landet om alkoholnormens effekter> 250 studenter lyssnade på seminarium och livepodd om alkohol och turism> Fortsatt utbyte kring kampanjen Vit jul/Hvit jul med IOGT Norge
	Övrig information: 
	E-post_2: peter.moilanen@iogt.se
	E-post: linda.engstrom@iogt.se


