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	Material: 8000
	Personal: 20000
	Administration: 
	Utgifter totalt: 40000
	Ort och datum: Norsborg 2022-04-15
	Namnförtydligande: Bayram Uludag
	Adress: Box 4015
	Postadress och land: 145 04 Norsborg
	Telefon och fax inklusive landskod: +46 72 039 62 31
	Namnförtydligande_2: Murat Karaca & Hasan Uludag
	Organisation_2: Konyaspor KIF
	Adress_2: Box 4015
	Postadress och land_2: 145 04 Norsborg
	Telefon och fax inklusive landskod_2: +46 70 756 46 45 & +46 72 858 55 71
	Projektnamn: Dnr 2021-006
Minska alkoholkonsumtionen i samhället
1 år
	Organisation: Konyaspor KIF
Org. nr: 812800-0109
	Syfte och Mål: Projektets mål var att öka kunskapen om Alkohol och dess negativa konsekvenser och således minska alkoholkonsumtionen i samhället både på kort och långsikt. Genom dels samtal med medborgare under enkätundersökningen men även för de yngre anordna föreläsningar och förbättra de långsiktiga effekterna. Det har inte varit några förändringar i projektets mål jämfört med projektansökan.

Ett annat mål var att sammanställa projektresultaten och få en spridning på det, således skapa opinion genom att se om minderåriga kan köpa alkohol själva eller inte. Även se om man blir tillfrågad att visa legitimation om man vill köpa alkohol som minderårig.

Vi har tidigare haft mindre samarbeten med IOGT-NTO, UNF. Vi har även denna gång försökt vid i alla fall ena föreläsningen kunna anordna något tillsammans. Men föreläsningsserierna hamnade tätt inpå när det fanns många restriktioner än. I och med att vi i synnerhet också ville ha fysiska föreläsningar, blev det svårt att hitta lämplig person från nykterhetsrörelsen som kunde delta på detta. Det var synt, men vi har goda personliga relationer med nykterhetsrörelsen och tycker att vi har samma syn gällande dessa frågor.
	Tänkta aktiviteter: Första kvartalet ska det göras besök i butiker i kommunen som har alkoholförsäljning för att se om minderåriga kan köpa alkohol från butikerna.

Andra kvartalet ska det göras enkätundersökning bland vuxna i närområdet för att undersöka närmare hur benägenheten/inställningen ser ut för vuxna att köpa ut alkohol till minderåriga.

Tredje kvartalet ska materialet från genomförandet och enkätundersökningen sammanställas. Ett föreläsningsunderlag kommer att göras i ordning.

Fjärde kvartalet ska det genomföras föreläsningar och en återrapportering färdigställas för presentationen. Det är också under fjärde kvartalet som vi kommer försöka marknadsföra resultaten så mycket som möjligt just för att väcka opinion och nå ut till så många som möjligt med innehållet.
	Aktiviteter: 7000
	Förväntat resultat: Skapa debatt och väcka opinion om alkoholkonsumtionen. Ungas alkoholvanor och dess konsekvenser. Färre ungdomar helst inga alls ska förhoppningsvis dricka alkohol. Det ska vara en nollvision. Att kommunen som har ett tillsynsansvar blir ännu hårdare i sina granskningar och inspektioner. Att inga butiker ska sälja alkohol till unga. Allmänheten ska kunna mer om alkohol och dess negativa konsekvenser.
	Resultat: 0
	Inte genomfört: Alla projektdelar kunde genomföras dvs Utköpskontroll, enkätundersökning, föreläsning, marknadsföring och sammanställning av resultat.
	Positivt: De positiva erfarenheten är att vår hypotes från början var att vi skulle hitta flera butiker som skulle tillåtta att underåriga köper ut alkohol. Därför är vi positivt överraskade att så inte blev fallat för oss. 
Det andra positiva är att det finns en stor medvetenhet bland unga inom dessa frågor. Möjligen kan det bero på att våra deltagare höll på med idrott. Och resultat från fotbollsförbundet visar att unga som idrottar håller sig också borta i större omfattning från alkohol och missbruk. 
	Negativt: Den negativa erfarenheten är att under enkätundersökningen så var det ett få tal som kunde tänka sig att köpa ut alkohol. Att den benägenheten finns bland medborgarna är lite tragiskt. När vi närmare tittar på vad det var som gjorde att dessa personer skulle kunna tänka sig att gå med på det fanns det en berättelse som kom fram. Denna person hade själv börjat att dricka alkohol som underårig och då tyckte hen att det var svårt att få tag på alkohol och kunde känna empati med ungdomar som sökte men inte hittade alkohol. För oss var det helt förståeligt hur man kunde motivera det på detta sätt.
	Tidsperiod: 2021-04-01 - 2022-03-31
	Budget aktiviteter: 7000
	Budget material: 8000
	Budget Personal: 20000
	Budget Administration: 
	Budget Utgifter totalt: 40000
	Budget Resultat: 0
	Utfall Egen ekonomisk insats: 0
	Utfall Annan finansiering: 0
	Utfall Inkomster totalt: 40000
	Utfall Bidrag fran andra: 0
	Utfall Ansokt bidrag: 40000
	Budget Ansokt bidrag: 40000
	Budget Bidrag fran andra: 0
	Budget Egen ekonomisk insats: 0
	Budget Annan finansiering: 0
	Budget Inkomster totalt: 40000
	Budget Ovrigt: 5000
	Ovrigt: 5000
	Organisation1: Konyaspor KIF
	Genomförda aktiviteter: Utköpskontroller har gjorts i tre olika omgånger på flera butiker/restauranger som säljer alkohol. Utköps kontroller genomfördes utifrån praxis som UNF brukar tillämpa. UNF kallar det däremot för "ölköpskontroller". Det innebär att vid varje tillfälle så har en minderårig försökt köpa ut alkohol, en person över 18 år har alltid varit närvarande i sällskapet. Man har varierat när det gäller antal personer som vart synliga. Ibland har man varit flera medan i vissa andra fall varit ensam just vid beställning/utköpsläget.

Enkätundersökning likaså har gjorts i tre olika omgånger. Två av undersökningarna gjordes i Albytorg med förbipasserande vuxna. Medan det tredje tillfället gjordes mer spontant i olika områden inom Norra Botkyrka. Då har man framförallt undersökt om äldre personers benägenhet att köpa ut till minderåriga. Då har man frågat vuxna människor hur de skulle agera om en minderårig person bad de att köpa ut alkohol till de.

Föreläsning utifrån materialet. Materialet och erfarenheten som samlades in både vid utköpskontroller och enkätundersökningen resulterade i att man genomförde tre föreläsningsserier. Föreläsningarna anpassades någorlunda utifrån målgrupp.
Ena målgruppen arrangerades öppet under ett skollov. Under skolloven är det ständigt verksamhet i våra lokaler och därför många barn 10-12 åringar som deltog. Ett annat tillfälle var riktad till våra pojk- och flicklag som var född 2007 och 2008. Då hade vi även ett sportsligt perspektiv. Tredje tillfället genomfördes i samband med vår spontanfotboll då det är främst äldre ungdomar som deltar 16-19år. Resultaten presenterades också översiktligt i samband med vår ledarträff som genomfördes digitalt pga pandemin. Vid alla dessa presentationer gavs också stort utrymme för att kunna diskutera sakfrågorna.

Resultaten presenterades även på vår hemsida och sociala medier. Vi gjorde även i ordning en broshyr med de viktigaste fynden från undersökningen och tyckte ett antal för utdelning i samband med olika arrangemang eller till våra gäster som hälsar på oss i kansliet.
	Uppnått Resultat: Vi är väldigt glada över att ha testat utköpskontroller och sett att de butiker vi har varit på har varit noga med att fråga legitimation och inte gjort några undantag när man försökte övertala personalen om att tillåta utköp.

Det verkar också finnas en stort stort majoritet som inte skulle kunna tänka sig att köpa ut alkohol till minderåriga. Detta var nog den del som överraskade oss mest. Även om man kanske inte alltid svarar helt ärligt på enkätundersökningar av den typen som vi gjorde där man öppet frågar persern på torget så är det ändå glädjande att det verkar ändå vara svårt som minderårig ändå hitta någon myndig person som kan köpa ut alkohol till en.

Men något som vi ändå märkte var bra är att ungdomarna som har lyssnat på föreläsningarna eller deltagit i projektet mer aktivt har redan ett stort medvetande om vilka problem som alkohol kan medföra för en. Att hålla den diskussionen levande tror vi är en väldigt viktig nyckel fär att minska på alkoholkonsumtionen.

Att vi har även visat öppet det förebyggande arbete vi gör i sakfrågorna visar också att vi tar ett socialt ansvar. Konyaspor är en idrottsförening med väldigt stort verksamhet även inom de sociala områdena. Genom att lyfta upp dessa frågor, att kontinuerligt visa vad vi gör och dela med oss av vår kunskap ökar också medvetandet hos andra i samhället. Förhoppningsvis bidrar det även till trygghet för oss alla.
	Övrig information: Vi har aktivt valt att inte omnämna pandemin. Men självklart har även denna verksamhet mer eller mindre påverkats av pandemin. Framförallt när vi genomförde föreläsningsserien så kunde vi inte nå ut till lika stor grupp eller göra en större aktivitet. 
Resultatet däremot publicerades mer i sociala medier, den spridningen blev ändå kanske mer än väntat som en följd av restriktionerna.

I denna mapp har vi sparat ner en del dokumentation som ni kan få använda om så önskas. Det är föreläsningsmaterial, bilder, enkätundersökning, resultat och marknadsföringsunderlag.
	E-post_2: info@konyaspor.se
	E-post: bayram.uludag@konyaspor.se


