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	Material: 37 500 kr 
	Personal: 124 950 kr
	Administration: 
	Utgifter totalt: 239 150kr
	Ort och datum: Stockholm 29 juni 2020
	Namnförtydligande: Camilla Spennare
	Adress: Byängsgränd 8
	Postadress och land: 12040 Årsta
	Telefon och fax inklusive landskod: +46 721-41 38 04
	Namnförtydligande_2: Göran Sydhage
	Organisation_2: MHF
	Adress_2: Byängsgränd 8
	Postadress och land_2: 120 40 Årsta
	Telefon och fax inklusive landskod_2: + 46 765-48 97 19
	Projektnamn: Diarienummer 2019-009"Internationell mainifestation för nykter och säker trafik"Startdatum 2019-10-01 -- slutdatum 2020-05-31
	Organisation: Motorförarnas Helnykterhetsförbund organisationsnummer: 802002-3399
	Syfte och Mål: Projektets mål från projektansökan: "Målet för projektet är att genom en större manifestation lyfta problemen kring alkohol, droger och trafik till högsta internationella politiska nivå i samband med ministerkonferensen. Ett mätbart mål är att detta ger ett konkret avtryck i de guidelines och utfästelser som utarbetas och fastställs av deltagarländerna i konferensens slutdokument". Projektets mål manifesterades/genomfördes genom tre olika delar:1. En större körmanifestation på Sergels Torg den 18 februari där MHF satte fokus på nykterhet i trafiken inför den globala ministerkonferensen som pågick i Stockholm 19-20 februari. MHF ville genom körmanifestationen dra uppmärksamheten till frågorna om trafiksäkerhet och rattfylleri i synnerhet. Nykterhet saknades nästan helt i de förberedande rekommendationerna inför konferensen.  2. Ett samarbete med de ideella organisationerna; Global Alliance of NGO`s for Road Safety vad det gällde den utställning som arrangerades på Stockholms Central.3. En skrivelse till den globala ministerkonferensen där MHF påpekade den allvarliga bristen i att rattfylleriproblemet nästan helt utelämnats i de rekommendationer som togs fram inför konferensen. MHF påminde om att onykter körning på grund av alkohol eller narkotika är en av de främsta orsakerna till allvarliga olyckor och trafikdöd runt om i världen.
	Tänkta aktiviteter: Oktober-november 2019  * Kontakt med det svenska infrastrukturdepartementet. Säkerställande av att ett brett svenskt deltagande kommer att ske i ministerkonferensen. Förhandsinformation till departementet om en manifestation i samband med konferensen. Förfrågan om ministerns deltagande i manifestationen.* Nytt möte med projektgruppen och  Global Alliance of NGOs for Road Safety för detaljplanering av aktiviteter vid ministerkonferensen.* Utarbetande av kommunikations- och medieplan för projektet med tidssatta aktiviteter * Framtagning och beställning av material för manifestationen* Bokning av lokaler samt inlämnande av tillståndsansökningar för manifestationen och dess aktiviteter* Möte med projektgruppen, främst inriktat på att mobilisera deltagare i manifestationen* Kontakter med MHF:s lokala och regionala organisation för information och samråd ommanifestationen. En första information har gått ut till dessa redan under augusti månad.Januari 2020* Nytt möte med Global Alliance of NGOs for Road Safety inför ministerkonferensen. Genomgånginför manifestationen och information till både svenska och internationella deltagare från föreningaroch organisationer.* Praktisk planering med projektgruppen i kontakt med lokala och regionala frivilligfunktionärer.* Verkställighet av medie- och kommunikationsplanen. Förberedande av pressmaterial ochdebattartiklar.Februari 2020* Mediekommunikation inför manifestationen. Genomförande av manifestation. Dokumentation i textoch bild (foto, film) från manifestationen* Sammanställning av mediegenomslaget med hjälp av tjänsten Retriever.Mars-maj 2020* Utvärderingsmöte med MHF och Global Alliance of NGOs for Road Safety* Sammanfattande projektrapport och slutredovisning till SAFF
	Aktiviteter: 76 700 kr
	Förväntat resultat: * Engagera minst 1200 personer från MHF och vårt nätverk för aktivt deltagande i manifestationen* Engagera minst 200 personer från Global Alliance of NGOs for Road Safety för aktivt deltagande i manifestationen* Minst 100 artiklar och nyhetsinslag i svenska och internationella medier om manifestationen och dess budskap* Tydliga skrivningar om alkohol, droger och trafik i ministerkonferensens slutdokument* Ett förnyat och förstärkt svenskt politiskt engagemang kring problemområdet alkohol, droger och trafik och dess bakomliggande orsaker på samhällsnivå. Detta ska ta sig uttryck genom konkreta politiska förslag från regeringen och från berörda utskott i riksdagen.
	Resultat: 0
	Inte genomfört: Vår ursprungliga tanke var att körmanifestationen skulle genomföras i anslutning till Global Alliace of NGO:s monter på Centralstationen. Detta gick ej att genomföra pga att tillstånd för en så stor körmanifestation ej beviljades av Jernhusen som förvaltar fastigheten. Därav har vi ej haft gemensamma materialkostnader med de andra ideella organisationerna vilket var tanken enligt budget för ansökan av projektet. MHF har stått för samtliga materialkostnader för körmanifestationen.  
	Positivt: - Ökad uppmärksamhet för en nykter och säker trafik- Bra genomslag på plats på Sergels Torg och i sociala kanaler- Upplevelsen av den styrka och kraft som skapas när människor kommer samman kring ett viktigt budskap- Infrastrukturministerns tal och närvaro under körmanifestationen- Samverkan med andra ideella organisationer internationellt som arbetar för en nykter och säker trafik - Skrivelsen till den Globala Ministerkonferensen och samverkan med andra organisationer kring denna
	Negativt: Få delegater från den Globala Ministerkonferensen hade möjlighet att ansluta sig till körmanifestationen på Sergels Torg. 
	Tidsperiod: Projektets startdatum 2019-10-01 -- slutdatum 2020-05-31
	Budget aktiviteter: 52 000kr
	Budget material: 22 000kr
	Budget Personal: 163 400kr
	Budget Administration: 
	Budget Utgifter totalt: 255 400 kr
	Budget Resultat: 0
	Utfall Egen ekonomisk insats: 39 150 kr
	Utfall Annan finansiering: 
	Utfall Inkomster totalt: 239 150 kr
	Utfall Bidrag fran andra: 
	Utfall Ansokt bidrag: 200 000 kr
	Budget Ansokt bidrag: 220 000 kr
	Budget Bidrag fran andra: 
	Budget Egen ekonomisk insats: 35 400 kr
	Budget Annan finansiering: 
	Budget Inkomster totalt: 255 400 kr
	Budget Ovrigt: 18 000kr
	Ovrigt: 
	Organisation1: MHF
	Genomförda aktiviteter: Oktober-november 2019  * Kontakt med det svenska infrastrukturdepartementet. Förhandsinformation till departementet om en manifestation i samband med konferensen. * Kontakter med MHF:s lokala och regionala organisation för information ommanifestationen. En första information har gått ut till dessa redan under augusti månad.* Flertalet möte med projektgruppen och Global Alliance of NGOs for Road Safety för detaljplanering av aktiviteter i monter på Centralstationen den 19-20 februari* Anette Kyhlström, ordförande i MHF Haninge – Stockholm ansluter sig till projektgruppen* Vi beslutar oss för att genomföra en körmanifestation på Sergels Torg för att väcka uppmärksamhet kring budskapet ”Kör alltid nykter”. Genom körmanifestationen kan vi på ett spektakulärt sätt väcka uppmärksamhet kring budskapet, dela ut flygblad och nå ut till många personer med 1000 tals förbipasserande i rusningstid* Ett samarbete med körledaren Caroline af Ugglas och hennes kör ”Kör för alla” och körledaren Maria Peters och hennes kör ”Gatans Röster” inleds* Inlämnande av tillståndsansökningar för körmanifestationen på Sergels Torg* Inbjudan skickas till Infrastrukturministern om att delta i Körmanifestationen* Utarbetande av kommunikations- och medieplan för projektet med tidssatta aktiviteter * Framtagning och beställning av reflexvästar med budskapet ”Don´t drink and drive” till kördeltagarna * Framtagning och beställning av flyers inför och under körmanifestationen* Framtagning av skyltar med budskapen "Kör alltid nykter", "Över 12000 fyllekörningar per dygn i Sverige" och 1,3 miljoner trafikdödade per år i världen"* Beställning och kontakt med teknik och ljudJanuari 2020* Nytt möte med Global Alliance of NGOs for Road Safety inför arbetet i montern på Centralstationen* Flertalet möten och praktisk planering med projektgruppen* Verkställighet av medie- och kommunikationsplanen. Förberedande av pressmaterial ochdebattartiklar* Möte med projektgruppen, främst inriktat på att mobilisera deltagare till manifestationen*Besök hos ”Kör för alla” för att engagera och informera kördeltagarna om syftet med körmanifestationen samt en uppmaning om att sprida budskapet vidare i sina nätverk och att komma till Sergels Torg den 18 februariFebruari 2020* Mediekommunikation inför manifestationen. * Planeringsmöten på MHF:s kansli för att engagera och delegera arbetsuppgifter *Infrastrukturministern tackar ja till att delta*18 februari - Genomförande av Körmanifestationen på Sergels Torg * 19-20 februari - Samarbete med de internationella ideella organisationerna för en nykter och säker trafik i den stora montern på Centralstationen* En skrivelse skickas till Ministerkonferensen, undertecknad av MHF, IOGT och Movendi International* Sammanställning av mediegenomslaget med hjälp av tjänsten RetrieverMars-juni 2020* Utvärderingsmöte med projektgruppen* Slutredovisning till SAFF 
	Uppnått Resultat: Bakgrund och resultatI beslutet från SAFF att bevilja bidrag till "Internationell manifestation för säker och nykter trafik" uttrycktes en osäkerhet om manifestationen skulle nå den innersta kärnan där besluten fattas. För att nå den innersta kärnan blev en del av projektet att lämna in en skrivelse till ministerkonferensen, se bifogad skrivelse "Letter Global Conference". Skrivelsen var undertecknad av MHF, IOGT och Movendi International. Under konferensen ställde sig också ett forskningsinstitut i Slovenien, och en afrikansk paraplyorganisation för alkoholpolicys, bakom brevet till ministerkonferensen. Vårt agerande från MHF och den svenska nykterhetsrörelsen har sedan också uppmärksammats av European Transport Safety Council (ETSC), som har stort inflytande över trafiksäkerhetssamarbetet i Europa.Manifestationen på Sergels Torg dagen innan konferensen bidrog på ett särskilt sätt till att skapa uppmärksamhet kring rattfyllerifrågorna. Just detta var extra angeläget, eftersom rattfylleriproblemet nästan helt hade utelämnats i de rekommendationer som en internationell expertgrupp hade utarbetat inför konferensen. En del av vårt projekt blev därför att lämna in en skrivelse till ministerkonferensen där vi påpekade denna allvarliga brist och påminde om att onykter körning på grund av alkohol eller narkotika är en av de främsta orsakerna till allvarliga olyckor och trafikdöd runt om i världen. MHF:s trafiksäkerhetschef Lars Olov Sjöström deltog som MHF:s representant på Ministerkonferensen. 18 februari Körmanifestationen på Sergels Torg- 300 körsångare från ”Kör för alla” och ”Gatans Röster” deltog - Ca 2000 flygblad med reflexer delades ut av MHF funktionärer, MHF:s förbundsstyrelse och MHF kanslipersonal till publik och förbipasserande- Infrastrukturminister Tomas Eneroth höll tal19-20 februari utställningen på CentralenMHF blev genom projektet en viktig aktör inom den internationella allians av frivilligorganisationer inom trafiksäkerhet som genomförde en utställning på Stockholms centralstation i direkt anslutning till den globala trafiksäkerhetskonferensen ”3rd Global Ministerial Conference on Road Safety”. MediaSociala medier, totalt nåddes ca 54 000 personer i sociala medier. Bifogat finns en sammanställning. MHF:s gick ut med pressmeddelanden och artikel skrevs i Dagens Industri, Motorföraren och i tidningen Ratta Ren Mälardalen. Bifogat Letter Global ConferenceBifogat FacebookBifogat artikel i MotorförarenBifogat artikel i Ratta Ren Mälardalen
	Övrig information: Projektet stöttar det barnhem som körledaren Caroline af Ugglas bygger upp i Rwanda med 60 reflexvästar så att barnen kan ta sig tryggare till och från skolan på de hårt trafikerade vägarna. 
	E-post_2: goran.sydhage@mhf.se
	E-post: camilla.spennare@mhf.se


