
 

 

Projektredovisning 
 

 

 

Projektets diarienummer, namn och omfattning i tid 

      

 

 

Organisation och organisationsnummer 

      

 

 

Projektets syfte och mål samt eventuella förändringar i förhållande till projektansökan 

      

 



 
  Projektredovisning sid 2 (6) 

 

 

Tänkta aktiviteter (kopiera texten från projektansökan) 

 

 
Vilka aktiviteter har genomförts? 

      

 



 
  Projektredovisning sid 3 (6) 

 

 
Förväntat resultat (kopiera texten från projektansökan) 

 

 
Vilka resultat har uppnåtts? 

      

 



 
  Projektredovisning sid 4 (6) 

 

 

Vad kunde inte genomföras? 
      

 

Vilka är de positiva erfarenheterna? 
      

 
Vilka är de negativa erfarenheterna? 
      

 

Övrig information 
      

 



 
  Projektredovisning sid 5 (6) 

 

 

Ekonomisk redovisning (Vänligen specificera) 

Kan även skrivas ut och fyllas i för hand 

 

 

Tidsperiod för vilken redovisningen sker 

      

 

 

Inkomster 

      Utfall 
Budget 

enl. projektansökan 

Ansökt bidrag Stiftelsen Ansvar för Framtiden   

Bidrag från andra 

(förvaltningar/nämnder, myndigheter e t c) 
  

Egen ekonomisk insats   

Annan finansiering   

Inkomster totalt   

 

 

Utgifter 

Direkta projektkostnader 

Aktiviteter   

Material   

Personal   

Övrigt   

 

Administration   

Utgifter totalt   

 

Resultat + / –    

 



 
  Projektredovisning sid 6 (6) 

 

Redovisningen upprättad 

Ort och datum       

 

Projektansvarig 

Namnteckning  

Namnförtydligande      

Organisation 

Adress      

Postadress och land      

Telefon och fax inklusive landskod       

E-mail      

 

Firmatecknare 

Namnteckning 

Namnförtydligande      

Organisation 

Adress       

Postadress och land       

Telefon och fax inklusive landskod  

E-mail       

 
Stiftelsen Ansvar för Framtidens anteckningar 

      

 
För Stiftelsen Ansvar för Framtiden 

Datum 

Namnteckning 

Namnförtydligande       

 


	Syfte och Mål: Syfte:1. Skapa diskussion kring ämnet ”alkohol i trafiken”.2. Påverka opinionen. Inget barn ska drabbas av vuxnas rattfylleri!3. Öka medvetenheten om alkoholvanor och dagen efter-körningMål: 1. Ökad kunskap för fler föräldrar och idrottsarbetande kring riskerna med denna typ av rattfylleribrott och vidden av de konsekvenser rattfylleriet orsakar samt ett starkt engagemang från allmänheten för att förhindra rattfylleri.2. Sprida intresse och information för allmänheten om alkobommars användningsområde som en del av lösningen till att Ingen ska dö eller skadas av rattfylleri!3. Att fler idrottsklubbar tar fram policies för säkerhet och nykterhet vid föräldrars skjutsning till klubbaktiviteter.MÅLGRUPP:Primär målgrupp är föräldrar till idrottande barn samt idrottsrörelsen i stort. Sekundär målgrupp är dessa personers närstående och allmänheten som kan hjälpa till att påverka.Inga ändringar från ansökan.
	Projektnamn: 3013-011 "Föräldracupen", 20131001–20140531
	Organisation: MHF, 802002-3399
	Genomförda aktiviteter: Alla tänkta aktiviteter har genomförts. Det finns dock vissa ändringar i tidsplanen. På grund av milt vinterväder blev bandyturneringen av den 1 mars och då spelades filmen in. Då filmen blev så pass användbar och höll så hög kvalitet, beslöt vi oss också att vänta med dess premiär till den 7 maj 2014 då Trafiknykterhetens Dag inföll.  Den kom även upp på mhf.se denna dag samt på Trafiknykterhetensdag.se. I Växjö visades den under riksmanifestationen mot rattfylleri på Stortorget samt under ett seminarium om alkohol & droger i trafiken även det i Växjö.Vi filmade också endast under den första turnédagen då ingen i de deltagande klubbarna blåste rött vid det första försöket till följd av ett bra förebyggande arbete inom alkohol och droger i de lokala föreningarna.

En förening Västanfors IF  från Fagersta hade som policy att alla bilförare som skjutsar ungdomarna till bortamatcher måste blåsa innan dom lämnar hemma arenan.Riksidrottsförbundet kontaktades, Länsidrottsförbunden kommer hjälpa till med spridning av filmen.
	Tänkta aktiviteter: Filmatisering av projektet ”Idrottsföräldrar” i syfte att informera allmänheten om faran med dagen-efterkörningar.Genom att filma detta händelseförlopp tillsammans med intervjuer med polis, räddningstjänst, MHF, tränare, barnoch föräldrar kan vi skapa en informationsfilm som lätt kan spridas via vår facebooksida "Jag vill inte förlora vänner och familj. Kör inte full!" med över 200 000 sympatisörer, och via internet (youtube). I filmen ska resultatet tydligt framkomma; hur förändras statistiken gröna blås när föräldrarna vet att de måste genom alkobommen när de lämnar sina barn till träningen.Filmen anknyter på flera sätt till Riksidrottsförbundets förslag till alkohol- och drogpolicies i idrottsklubbar, t.ex."att inga alkoholdrycker ska förekomma bland vare sig ledare eller aktiva i samband med idrottsverksamhet för barn och ungdomar - t ex under träningsläger och tävlingar eller resor till och från dessa" samt "att ledare och tränare som ett led i denna utbildning görs uppmärksamma på att många barn och ungdomar har föräldrar medmissbruksproblem och att dessa barn och ungdomar därför kan behöva speiellt stöd". Vi försöker därför att spridafilmen inom idrottsrörelsen.Tänkta nedlagda timmar för projektet:Manus/ Planering för hela projektet: Timmar: 32Filmare arbetstid; filmning/klippning/redigeringTimmar: 40Planering av viral spridning & Kommunikation: Timmar: 20Utvärdering och projektredovisning: Timmar:16Tidplan:30 SEPT 2013: Planering och förberedelser, manus.MARS  2014: Filmning i Nora.MAJ 2014: Filmpremiär med digital lansering och pressinformation. Spridning av filmen externt enligt upprättad plan samt internt till MHFs egna funktionärer runt om i landet.
	Uppnått Resultat: - en ökad inspiration till en nykter och säker trafik, inte minst att se värdet i att aktivt själv bidra till en sådan genom att agera.
- Ett samarbete har inletts med Rikidrottsförbundet om policyarbete och spridning av filmen. Ett exempel på detta är Smålands idrottsförbund som har skrivit avtal med MHF/Mats Sjöö om föreläsningar inom Smålandsidrotten.
- Den producerade filmen är tillgänglig på Youtube och via andra sociala medier.
- Projektet har haft en dialog med utbildningsradion som också aktualiserat problemet i dokumentärserien "Idrottens himmel och helvete" "Föräldrarna det stora problemet"-  Filmen har bidragit till att fler idrottsklubbar tar fram policies för säkerhet och nykterhet vid föräldrars skjutsning till klubbaktiviteter.- att en ökad trafiknykterhet kan påvisas vid polisens nykterhetskontroller vid idrottsanläggningar.-  Filmen beräknas redan nu ha nått mer än 30 000 personer via sociala medier och annan spridning.


	Förväntat resultat: Effekten förväntas bli:- en ökad inspiration till en nykter och säker trafik, inte minst att se värdet i att aktivt själv bidra till en sådan genomatt agera.- att fler idrottsklubbar tar fram policies för säkerhet och nykterhet vid föräldrars skjutsning till klubbaktiviteter.- att en ökad trafiknykterhet kan påvisas vid polisens nykterhetskontroller vid idrottsanläggningar.- att filmen genom aktiv spridning når 50 000 personer via sociala medier och annan spridning.
	Övrig information: Under projektets gång har den projektansvarige Lisa Possne Frisell, gått på föräldraledighet, varför projektledaren Mats Sjöö tagit över i denna roll och skriver under denna ansökan.Mats Sjöö lång erfarenhet från arbete inom idrottsrörelsen från ungdomsidrott till internationell idrott.
	Inte genomfört: * Att göra två versioner av filmen, en längre och en kortare version blev för dyrt, därför kunde inte det genomföras.

	Positivt: * Att idrottsföräldrarna såg positivt på projektet och tyckte det var bra med Poliskontroller vid anläggningarna.
* Idrottföräldrar och ledare välkomnade informationsfilmen
* Stort intresse av alkobommen.
* Nora kommun bestämde att idrottsföräldrar och ledare ska gå på utbildningskvällar med info om droger i trafiken.
* Att filmen fått ett bra genomslag.
* Nerikes Allehanda gjorde ett bra reportage om projektet och dess nytta.
	Negativt: Vi har inga negativ erfarenheter under projekttiden.
Vädret gjorde att projektet fick framflyttas.
	Budget Resultat: 0
	Tidsperiod: 20140101–20140531
	Utfall Ansokt bidrag: 70000
	Utfall Bidrag fran andra: 
	Utfall Egen ekonomisk insats: 41220
	Utfall Annan finansiering: 0
	Utfall Inkomster totalt: 111220
	Aktiviteter: 42500
	Material: 10000
	Personal: 58720
	Ovrigt: 0
	Administration: 1000 kr
	Utgifter totalt: 111220
	Resultat: 0
	Budget Ansokt bidrag: 140000
	Budget Bidrag fran andra: 
	Budget Egen ekonomisk insats: 13720
	Budget Annan finansiering: 0
	Budget Inkomster totalt: 150000
	Budget aktiviteter: 73'000 kr
	Budget material: 21'000 kr
	Budget Personal: 58'720 kr
	Budget Ovrigt: 0
	Budget Administration: 1'000 kr
	Budget Utgifter totalt: 153'720 kr
	E-mail_2: goran.sydhage@mhf.se
	Ort och datum: Stockholm, 20150601
	Namnförtydligande: Mats Sjöö
	Organisation1: MHF
	Adress: Hammarby Fabriksväg 25, 8 tr
	Postadress och land: 12030 Stockholm
	Telefon och fax inklusive landskod: +46-8-555 765 55 
	E-mail: mats.sjoo@mhf.se
	Namnförtydligande_2: Göran Sydhage
	Organisation_2: MHF
	Adress_2: Hammarby Fabriksväg 25, 8 tr
	Postadress och land_2: 12030 Stockholm
	Telefon och fax inklusive landskod_2: +46-8-555 765 55 


