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Redovisningen upprättad 
Ort och datum 

Projektansvarig 
Namnteckning
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Telefon inklusive landskod 

E-post

Firmatecknare 
Namnteckning

Namnförtydligande 
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Stiftelsen Ansvar för Framtidens anteckningar 

För Stiftelsen Ansvar för Framtiden 
Datum 

Namnteckning

Namnförtydligande 
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	Material: 4000
	Personal: 0
	Administration: 
	Utgifter totalt: 39000
	Ort och datum: Växjö 2018 03 24
	Namnförtydligande: Berth Andersson Hagel
	Adress: Vattentorget 1
	Postadress och land: 352 34 Växjö, Sverige
	Telefon och fax inklusive landskod: +46 (0) 76 170 57 93
	Namnförtydligande_2: Gunvor Juhlin
	Organisation_2: IOGT-NTO, Kronobergs distrikt
	Adress_2: Vattentorget 1
	Postadress och land_2: 352 34 Växjö, Sverige
	Telefon och fax inklusive landskod_2: +46 (0) 76 170 57 93
	Projektnamn: 2016-025Nätverk för barn och ungaSeptember 2016 - december 2017
	Organisation: IOGT-NTO Kronobergs distrikt
	Syfte och Mål: Mål (ur ansökan):1. Rekrytera minst 20 deltagare till nätverket.2. Genomföra minst tre aktiviteter till den breda målgrupp nätverket rekryterats från.3. Genomföra minst fyra sammankomster med nätverket.4. Publicera minst fyra nyhetsbrev (mailform).5. Utvärdera eventuell påverkan på de verksamheter som representeras.Förändringar under projektperioden:a) Aktiviteter för den grupp som i ansökan benämnts "seminarium" har sammanslagits med aktiviteter för hela målgruppen. I stället för tre aktiviteter (pkt 2 ovan) för den breda målgruppen och fyra sammankomster (pkt 3 ovan) för det mindre nätverket har fyra aktiviteter för den breda målgruppen genomförts.b) Antalet nyhetsbrev har minskats till ett.c) På grund av förändringen angiven i a), har inte utvärdering för den mindre seminariegruppen genomförts.Förändringarna beror delvis på ändrade personalförhållanden i den lokala organisationen. Vår förhoppning är att kunna fortsätta arbetet och då komplettera med de områden som inte genomförts.
	Tänkta aktiviteter: Hösten 2016Verksamheten startar, kontakter tas och metoder utprovas.Januari - februari 2017NyhetsbrevForskningscirkel/seminariumFörmätning (fokusgrupp): ANDT-arbetet inom respektive enhet.Mars - april NyhetsbrevForskningscirkel/seminariumUtbildningstillfälle 1LägesrapportMajNyhetsbrevForskningscirkel/seminariumUtbildningstillfälle 2AugustiDelrapportSeptember - oktoberNyhetsbrevForskningscirkel/seminariumUtbildningstillfälle 3November - decemberNyhetsbrevForskningscirkel/seminariumEftermätning (fokusgrupp): ANDT-arbetet inom respektive enhet.SlutrapportBeslut om ev. fortsättning
	Aktiviteter: 20000
	Förväntat resultat: 1. Rekrytera minst 20 deltagare till nätverket.2. Genomföra minst tre aktiviteter till den breda målgrupp nätverket rekryterats från.3. Genomföra minst fyra sammankomster med nätverket.4. Publicera minst fyra nyhetsbrev (mailform).
	Resultat: 68000
	Inte genomfört: Förändringarna från planen/ansökan handlar om att två typer av aktiviteter har sammanslagits, om därav följande förändringar i utvärderingen samt om att antalet nyhetsbrev har minskats. 
	Positivt: 1. Många deltagare har varit med på flera utbildningstillfällen.2. Genomförd enkät visar att deltagarna ser ett behov av denna typ av verksamhet.3. Enkätundersökningen visar att deltagarnas uppfattning är att de haft nytta av utbildningen i sin verksamhet.4. Deltagarna kommer från olika yrkesgrupper, med det gemensamma att de arbetar med barn och unga. Detta har inte varit ett hinder i arbetet, snarare en tillgång.5. Möjligheten att genomföra utbildningstillfällen med god kvalitet till låg kostnad; några medverkande har inte tagit betalt för sin insats.6. Enkäten visar att deltagarna önskar fortsättning av projektet.
	Negativt: Sårbarheten i en liten organisation: en personalförändring medförde att möjligheten till forskningscirklar/seminarier förändrades, vilket tvingade fram en förändring i planen.Tidsaspekten: Behov finns, de ekonomiska resurserna finns, men det tar tid att utveckla verksamheten
	Tidsperiod: Fram till 2017 12 31
	Budget aktiviteter: 78000
	Budget material: 22000
	Budget Personal: 11000
	Budget Administration: 7000
	Budget Utgifter totalt: 123000
	Budget Resultat: 0
	Utfall Egen ekonomisk insats: 12000
	Utfall Annan finansiering: 0
	Utfall Inkomster totalt: 107000
	Utfall Bidrag fran andra: 
	Utfall Ansokt bidrag: 95000
	Budget Ansokt bidrag: 95000
	Budget Bidrag fran andra: 
	Budget Egen ekonomisk insats: 20000
	Budget Annan finansiering: 8000
	Budget Inkomster totalt: 123000
	Budget Ovrigt: 5000
	Ovrigt: 15000
	Organisation1: IOGT-NTO, Kronobergs distrikt
	Genomförda aktiviteter: Ett nyhetsbrev har publicerats (januari - februari)."Utbildningstillfällen" och "Forskningscirkel/seminarium" har sammanslagits, fyra sådana har genomförts.Fokusgrupper avseende seminarierna har inte genomförts. I stället gjordes en enkätundersökning vis det sista utbildningstillfället.
	Uppnått Resultat: 1. Målet 20 deltagare har uppnåtts med god marginal. De flesta träffarna samlade omkring 30 deltagare.2. I stället för tre aktiviteter genomfördes fyra aktiviteter.3. De fyra sammankomsterna slogs samman med aktiviteterna i punkt 2 ovan.4. Endast ett nyhetsbrev har publicerats.
	Övrig information: Som nämnts ovan har verksamheten blivit avsevärt billigare än förväntat, dels på grund av att vissa moment ställts in/sammanslagits, dels på grund av att föreläsare valt att ställa upp gratis när de hört om sammanhanget. Det innebär att huvuddelen av projektmedlen återstår. Vår önskan är att fortsätta arbetet.  Därför frågar vi om vi kan förlänga projektet med ytterligare ett år?
	E-post_2: 
	E-post: berth.andersson@lnu.se


