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	Material: 
	Personal: 80 000
	Administration: 
	Utgifter totalt: 352 500
	Ort och datum: Halmstad 2020-04-30
	Namnförtydligande: Staffan Hubinette
	Adress: Åhlbergs väg
	Postadress och land: 132 42 Saltsjö-Boo 
	Telefon och fax inklusive landskod: +46708658225
	Namnförtydligande_2: Johnny Mostacero
	Organisation_2: Nordiska Godtemplarrådet
	Adress_2: Att: IOGT-NTO Box 12 825
	Postadress och land_2: 112 97 Stockholm
	Telefon och fax inklusive landskod_2: +46733726214
	Projektnamn: Diarienummer 2017-038Nordiska Nykterhetsakademin 2.0April 2019 - Maj 2020
	Organisation: Nordiska Godtemplarrådet Organisationsnummer: 897001-6872Att: IOGT-NTOBox 12 825 112 97 Stockholm 
	Syfte och Mål: Hela projektets övergripande syfte är att  ge respektive medlemsorganisation inom NGR möjlighet att skicka ett par av de framtida ledare som de ser för en kompetenshöjande utbildning. Under denna utbildning får de också nordiska kontakter som är nyttiga för framtiden. Man ska heller inte underskatta betydelsen av att deltagarna kan spegla sig i respektive lands likheter och olikheter avseende medlemsengagemang, alkohol och narkotikapolitik och andra områden som är gemensamma.Följande syfte mål och har vi haft inför genomförandet av utbildningen.Öka kunskapen om sambandet mellan de olika ländernas alkohol- och narkotikapolitikÖka kunskapen om opinionsbildning som instrument för att påverka beslutsfattare och allmänhet.Öka kunskapen om det "nya samhälle" där civilsamhället och personers initiativ kommer att få allt större betydelse.Öka kunskapen om medborgarnas engagemang och hur det kan användas i ett påverkansarbete.MålÖka intresset för samnordisk alkohol- och narkotikapolitik som motvikt mot den ökande liberaliseringen med såväl internt som externt fokus.Stärka den nordiska gemenskapen med fokus på samverkan och erfarenhetsutbyte.Förse de ingående medlemsorganisationerna med en ny generation ledarämnen som har kunskaper om nykterhetsrörelsens grundläggande frågor som organisation, engagemang och drogpolitik.Implementera fakta och metodkunskap hos gruppen i ett interaktivt arbetssätt med tydligt deltagarfokus.Förändringar som skett utifrån den projektansökan som vi ursprungligen skickade in är följande:Antalet deltagare blev pga sjukdomar och familjeangelägenheter till slut 14/17 som genomförde utbildningen.Enligt projektplan skulle delkurs 2 genomföras i Norge. Av miljöskäl och för att hålla nere kostnaderna så genomförde vi  istället denna på Tollare Folkhögskola.
	Tänkta aktiviteter: Utbildningen omfattar tre träffar.Träff ett 25-28 maj 2019 Wendelsbergs folkhögskola, Göteborg, SverigeTräff 2 24-27 oktober 2019, Oslo, Norge En samling som vi med anledning av få anmälda deltagare  från Norge och av hänsyn till klimatet istället förlade till Tollare, IOGT-NTO:s FolkhögskolaTräff nummer tre 30 jan-2 februari 2020, Vasa FinlandVarje träff omfattar fyra dagar – torsdag till söndag och träffarna har tre tydliga inriktningar.Träff  Wendelsberg Folkrörelser och samhällsutveckling, organisation och opinionsbildning.Träff Tollare Alkoholpolitikens grunder, forskning, aktuella utmaningar samt retorik och debatt.Träff Vasa Narkotikapolitik; forskning, trendspaning, aktuell debatt om avkriminalisering, legalisering och restriktiv narkotikapolitik.Inför och mellan träffarna får deltagarna olika uppgifter som kopplar den egna organisationens verksamhet och den aktuella debatten till kursens olika teman.Träffarna innehåller både föreläsningar, samtal och workshops där utgångspunkten är verksamheten och debatten i deltagarnas olika organisationer och länder.
	Aktiviteter: 272 500
	Förväntat resultat: Öka intresset för samnordisk alkohol- och narkotikapolitik som motvikt mot den ökande liberaliseringen med såväl internt som externt fokus.Stärka den nordiska gemenskapen med fokus på samverkan och erfarenhetsutbyte.Förse de ingående medlemsorganisationerna med en ny generation ledarämnen som har kunskaper om nykterhetsrörelsens grundläggande frågor som organisation, engagemang och drogpolitik.Implementera fakta och metodkunskap hos gruppen i ett interaktivt arbetssätt med tydligt deltagarfokus.
	Resultat: +27 500
	Inte genomfört: NGR:s arbetsutskott har fått lägga ner väldigt mycket tid för att kunna genomföra denna utbildning. Den första ansökan var mer omfattande och när vi pga omvärldsförändringar fick byta ut två personer varav den ena var programledaren tvingades vi skriva om projektplanen.Men vi lyckades med att få till en ny (tack SAFF för att vi fick den möjligheten) anpassad projektplan och känner att vi genom den anpassningen hittade rätt i nivå och innehåll. Det enda som vi inte genomförde som planerat är att den tidigare nämnda träffen i Norge istället genomfördes i Sverige.
	Positivt: Ökad nordisk samverkan hos en ny generation som har potential att bli framtidens ledare. Bra utbyte genom deltagarnas egna erfarenheter.Ökat intresse för de tre ämnesområden som utbildningen fokuserat på. Inte minst narkotikapolitiken där argumentationsdelen kring narkotika upplevdes som ny kunskap och därigenom oerhört värdefull för deltagarna. En annan positiv erfarenhet är att vi lyckats bygga en känsla av stark nordisk samhörighet mellan dessa individer i respektive organisation. Att vi kan bygga en stark samhörighet och vilja att verka för varandras bästa trots att det finns stora skillnader i storlek på och resurser inom  deltagarnas egna organisationer. Vi hade också en enorm tur som hann genomföra sista utbildningshelgen innan coronapandemin slog klorna i våra respektive länder.
	Negativt: Att de isländska deltagarna hade problem med anslutningar och att vi med facit i hand skulle ha lugit in dem dagen innan utbildningen började.NGR:s officiella språk är svenska och några av islänningarna fick anstränga sig en hel del för att hänga med. Detta är en gammal kvarleva från när språkkunskaperna inte var som dom är idag. Kanske dags att omvärdera detta till förmån för engelska. 
	Tidsperiod: April 2019-Maj 2020
	Budget aktiviteter: 440 000
	Budget material: 
	Budget Personal: 100 000
	Budget Administration: 
	Budget Utgifter totalt: 
	Budget Resultat: 540 000
	Utfall Egen ekonomisk insats: 140 000
	Utfall Annan finansiering: 
	Utfall Inkomster totalt: 380 000
	Utfall Bidrag fran andra: 
	Utfall Ansokt bidrag: 240000
	Budget Ansokt bidrag: 400 000
	Budget Bidrag fran andra: 
	Budget Egen ekonomisk insats: 140 000
	Budget Annan finansiering: -
	Budget Inkomster totalt: 540 000
	Budget Ovrigt: 
	Ovrigt: 
	Organisation1: Tollare Folkhögskola
	Genomförda aktiviteter: Alla planerade aktiviteter har genomförts. Träff nummer två styrde vi dock om till Sverige då deltagarantalet från Norge inte blev enligt prognos. Detta medförde dock en stor kostnadsbesparing för såväl resor som för lokaler, kost och logi utan att påverka vare sig innehåll eller kvalitet.
	Uppnått Resultat: För NGR har detta projekt betytt väldigt mycket. Vi har knutit de nordiska banden starkare såväl mellan deltagarna själva som mellan deras respektive organisationer. Erfarenhetsutbytet och förståelsen mellan respektive lands likheter och olikheter har synliggjorts. Det nätverk och den gemenskap som skapats deltagarna emellan kommer den nordiska nykterhetsrörelsen ha mycket gott av de kommande åren.Deltagarna har genom utbildningen fått ökade kunskaper inom de tre målområdena engagemang, alkohol och Narkotikapolitik. Kunskaper som de kommer ha stor nytta av i sitt fortsatta engagemang. Genom denna utbildning så har vi ökat intresset för våra gemensamma drogpolitiska utmaningar men också kring hur vi på olika sätt kan stärka våra respektive organisationers medlemsengagemang.En positiv konsekvens av det ökade fokuset på narkotikapolitik är att NGR vid representantskapsmötet  i Vasa tog beslut om att bli partners i nätverket Narkotikapolitiskt Center. En tydlig effekt av att vi satt fokus på frågan genom utbildningen NNA 2.0 och på så sätt skapat legitimitet för att ta mer aktiv ställning i frågan och använda den kunskap vi tagit till oss genom utbildningen. Något som ytterligare kommer stärka  det nordiska samarbetet och viljan att stötta och hjälpa varandra inom det drogpolitiska området.. 
	Övrig information: Nordiska Nykterhetsakademin 2.0 är en utbildning som tagit en hel del kraft för NGR som i sig är en liten organisation. Inte minst eftersom vi av diverse olyckliga omständigheter tvingades att byta ut den första programledaren och även en person i NGR:s arbetsutskott. I samband med i samband med dessa byten fick vi  också skriva om ansökan och projektplan. Vi upplever dock att det var mödan värt att göra denna förändring för att kunna slutföra projektet. Vi är mer än nöjda med att ha genomfört utbildningen och genom det rustat framtidens förtroendevalda och tjänstemän på bästa sättHär vill vi återigen passa på att tacka Stiftelsen Ansvara för Framtiden för att de genom projektbidraget  gjort det möjlighet att genomföra denna utbildning. Dessutom för att ni förstått det dilemma vi hamnade i och då var pragmatiska och gav  oss tid att skriva om ansökan och projektplan.
	E-post_2: johnny.mostacero@iogt.se
	E-post: staffan.hubinette@iogt.se


