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Namnförtydligande       

 


	Material: 0
	Personal: 15 545
	Administration: 0
	Utgifter totalt: 325500
	Ort och datum: Halmstad 2017-04-19
	Namnförtydligande: Oskar  Jalkevik
	Adress: Rosenlundsgatan 
	Postadress och land: 118  53, Stockholm. Sverige.
	Telefon och fax inklusive landskod: 0736-12 05 69
	E-mail: oskar@iogt.se
	Namnförtydligande_2: Johnny  Mostacero
	Organisation_2: NGR
	Adress_2: Karl XI:s väg 57, lgh 1003
	Postadress och land_2: 302  96  HALMSTAD
	Telefon och fax inklusive landskod_2: 0733-72  62  14
	E-mail_2: johnny.mostacero@iogt.se
	Projektnamn: 2014-015
	Organisation: NGR, Nordiska Godtemplarrådet. 897001-6872.
	Syfte och Mål: Utvecklingen av de nordiska nykterhetsorganisationerna är tveeggad. Å ena sidan brottas man med vikande medlemstal och minskad aktivitet, å andra sidan finns det många exempel på stark medlemstillströmning, stort engagemang och ökad aktivitet. Man kan sammanfatta problemen och framgångarna med "de gamla kan och vill men orkar inte - de nya vill och kan men behöver fler verktyg för att bygga en hållbar verksamhet/organisation". Med projektet Nordisk Nykterhetsverkstad vill NGR länka samman det nya spirande engagemanget och viljan att skapa aktivitet med väl beprövade erfarenheter av strategisk planering och organisationsbyggande. Detta skall ske genom att NGR genomför fyra träffar för medlemmar i nykterhetsorganisationer i DK, FI, FO, IS, N och S. Träffarna skall vara en kombination av teori och verkstad. Den röda tråden är praktisk handling på temat lokal aktivitet.  1. Fyra kurstillfällen med minst 4x18 deltagare skall genomföras.2. Antalet personer som driver verksamhet och antalet lokala aktiviteter skall öka på de orter deltagarna representerar.3. Medlemsantalet på de orter deltagarna representerar skall öka.4. Deltagarna skall ha fått ökad kunskap och utrustats med fler verktyg för att utveckla den lokala verksamheten. 
	Tänkta aktiviteter: Fyra sammankomster (torsdag till söndag) genomförs med 3-4 deltagare från varje nordiskt land (Danmark, Finland, Färöarna, Island, Norge och Sverige) = 18-24 personer per träff. Grundidén är att 1-2 personer från varje land är med på alla träffarna under hela projektet och att ytterligare 2 från varje land deltar utifrån den specifika träffens tema. Träffarna alternerar mellan länderna. Referensgruppen möts löpande på nätet.Projektmetodiken i alla dess delar som metod och redskap är ett återkommande inslag men varje träff har också ett specifikt tema. T ex kulturverksamhet, familjeverksamhet, social verksamhet eller alkoholpolitik. Efter varje sammankomst följer ett umgänge/utbyte på nätet under ordnade former under ett antal veckor där deltagarna fortsätter lärandet och utbytet inom det speciella temat, tex familjeverksamhet. Kursen är slut efter ett antal veckor men forumet finns kvar så länge deltagarna finner behov av att mötas. För de deltagare som deltar i projektets alla delar skapas ett särskilt forum för kontakt och utbyte på nätet.Wendelsbergs folkhögskola har under senare år samlat på sig mycket kunskap och erfarenhet när det gäller att utveckla och driva kurser på distans som kommer väl till pass i projektet.TidplanHösten 2014: Planering, implementering, möte med referensgruppen. Våren 2015: Första sammankomsten i jan/feb med uppföljning under 8 veckor på nätet. Andra sammankomsten i april/maj med uppföljning under 8 veckor på nätet.Hösten 2015: Tredje sammankomsten i oktober med uppföljning under 8 veckor på nätet.Våren 2016: Fjärde sammankomsten i januari/februar med uppföljning under 8 veckor på nätet. Utvärdering och projektredovisning.
	Aktiviteter: 309 955
	Förväntat resultat: 1. Samverkan och utbytet mellan deltagare och organisationer skall öka.2. Antalet personer som driver verksamhet och antalet lokala aktiviteter skall öka på de orter deltagarna representerar.3. Medlemsantalet på de orter deltagarna representerar skall öka.4. Deltagarna skall ha fått ökad kunskap och utrustats med fler verktyg för att utveckla den lokala verksamheten. 
	Resultat: 0
	Inte genomfört: Främst kring aktivitet tre och fyra har det varit svårt att genomföra de mellanaktiviteter mellan träffarna som varit planerade. Det har mest blivit sporadiska kontakter mellan mötena. Vi upplever inte heller att detta känns särskilt prioriterat. Däremot har kontakterna mellan möten upprätthållits. Bland annat genom att varje träff skapat nya kontakter som därefter och i huvudsak underhållits genom kommunikation på Facebook.                          
	Positivt: Alla fyra planerade fysiska aktiviteter har genomförts med ett specifikt tema på varje samling. Vid varje aktivitet har ett nordiskt land agerat värd. Vi upplever att detta värdskap har varit stärkande för det medlemsland som stått för träffen. Inte minst då de har fått bidra med aktiviteter som varit uppskattade och tillfört andra deltagare ny kunskap.På samtliga träffar har ungefär hälften av deltagarna varit på sin första NGR aktivitet. Vi är väldigt nöjda med att våra aktiviteter också inneburit att den nordiska gemenskapen och samverkan fått en ökad betydelse hos våra medlemsorganisationer och  medlemmar.På alla träffar utom en så hade vi deltagare från Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. På den sista aktiviteten var det endast Danmark som saknade representation. Vi känner stor tillfredsställelse i att  våra samlingar har attrahera deltagare från samtliga nordiska länder.Dessa träffar har gjort stor nytta, dels för de medlemmar som medverkat, men också för att stärka upp NGR:s medlemsorganisationer och samverkan dem emellan. Varje lands lokala aktiviteter har stärkt utbytet mellan organisationerna och skapat ny energi för det fortsatta engagemanget på hemmaplan.
	Negativt: Det är inte helt lätt för en ny styrelse att ta över ett påbörjat projekt. Men vi har haft god hjälp av framförallt Sören Eriksson kring vad som är relevant att ta med sig av gjorda erfarenheter från den första halvan av projektet.Att den interna marknadsföringen av NGR:s aktiviteter inte fungerat optimalt. Vi har upplevt vissa svårigheter i att informationen fastnar på vägen och inte når ut till medlemmarna i samtliga medlemsorganisationer på ett tillfredsställande sätt.Trots att vi är nöjda med såväl deltagande som att många nya hittat in i NGR sammanhang så anser vi att fler borde fått ta del av möjligheten.
	Tidsperiod: 
	Budget aktiviteter: 306 000
	Budget material: 14000
	Budget Personal: 32000
	Budget Administration: 2000
	Budget Utgifter totalt: 414 000
	Budget Resultat: 0
	Utfall Egen ekonomisk insats: 0
	Utfall Annan finansiering: 17000
	Utfall Inkomster totalt: 325500
	Utfall Bidrag fran andra: 2500
	Utfall Ansokt bidrag: 306000 
	Budget Ansokt bidrag: 306000
	Budget Bidrag fran andra: 0
	Budget Egen ekonomisk insats: 0
	Budget Annan finansiering: 108 000
	Budget Inkomster totalt: 414000
	Budget Ovrigt: 6000
	Ovrigt: 0
	Organisation1: NGR
	Genomförda aktiviteter: Alla fyra aktiviteterna har genomförts, dock med förskjutningar i tiden jämfört med ursprungsplanen.Aktivitet ett genomfördes i maj 2015 på IslandAktivitet två genomfördes i oktober 2015 i Finland.Aktivitet tre genomfördes i maj 2016 i Danmark.Aktivitet fyra genomfördes i februari 2017 på båten mellan Köpenhamn och Oslo. Ursprungligen var denna aktivitet planerad att genomföras 21-23 oktober 2016 men fick av olika anledningar flyttas fram i tid till feb 2017.Inför aktivitet ett genomfördes vi en träff via Skype. Efter aktivitet ett och två följde vi upp genom att skapa en Facebook-grupp för arrangemanget där deltagare kunde fortsätta hålla kontakten. Runt aktivitet tre och fyra har vi inte gjort någon vidare uppföljning på distans. Deltagarna har dock haft utbyte med varandra genom sociala medier. Dessa kontakter har även lett till utbyte mellan medlemmar och organisationer i de nordiska länderna. Bland annat har IOGT-NTO i Sverige stöttat IOGT Island med politikermöten för att lyfta frågan om monopolets betydelse på Island och för övriga Norden.
	Uppnått Resultat: 1. Vi ser att detta projekt har varit framgångsrik vad gäller ökad samverkan och utbyte mellan medlemsorganisationerna. Inte minst vad gäller kulturverksamhet och alkoholpolitisk samverkan länderna emellan. En samverkan  där framförallt Island har fått mycket stöd och uppbackning av Sverige. Island står under ett konkret hot där alkoholmonopolet ifrågasatts och parlamentet har frågan för behandling. För IOGT på Island handlar det om ett aktivt påverkansarbete för att stärka de politiker som är för en restriktiv solidarisk alkoholpolitik. Just nu står frågan och väger parlamentariskt trots att majoriteten av befolkningen på Island är för ett bevarat monopol. Vi har dock gott hopp om att frågan avgörs med fokus på ett bevarande.2. Efter aktivitet ett och två så har nya kulturverksamheter uppstått i Finland Sverige och Island som en direkt koppling till projektet. Vi kan dock se att intresset kring de frågor vi haft som tema är relativt stort i varje medlemsland. Såväl kulturverksamhet, social verksamhet, alkoholpolitik och integrationsverksamhet är något som alla länder (möjligen undantaget Danmark) arbetar med om än i olika omfattning.3. Även detta är väldigt svårt att mäta. Vi kan dock tydligt se att engagemanget för NGR har ökat och att intresset för att ta hem erfarenheter och tips är stort. Om detta i sin tur genererar fler medlemmar är det svårt att sia om.4. Detta kan vi svara ett rungande ja på. Vi har haft många duktiga och kompetenta män och kvinnor som föreläst om de ämnen som varje träff haft som huvudtema. Den kunskap de förmedlat har mottagits positivt av deltagarna som vi förutsätter anmäler sig just utifrån ämne och intresseområde. Något vi kan se genom att drygt hälften av deltagarna på samtliga aktiviteter deltog på sin första NGR samling. Av de rapporter vi fått kan vi dra slutsatsen att denna ökade kunskap också omsatts i fler lokala aktiviteter. På alla aktiviteter utom den sista hade vi deltagare från Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. På den sista aktiviteten deltog ingen från Danmark.
	Övrig information: Träffarna har arrangerats i nära samarbete med minst en medlemsorganisation i det land som varit värd. På aktivitet ett och två har kulturen varit helt i fokus. Vid aktivitet tre och fyra genomfördes någon form av kulturaktivitet. Denna aktivitet har haft fokus på lokal kultur och utgått från lokala förutsättningar. Det har varit ett fint avbrott från det huvudtema som övrig tid använts till och aktiviteterna som anordnats har haft en stark koppling till vår gemensamma ideologi.


