
Slutredovisning 

Projektets diarienummer, namn och omfattning i tid 

Organisation och organisationsnummer 

Projektets mål samt eventuella förändringar i förhållande till projektansökan 

 1/6 



 2/6 

Planerade aktiviteter (kopiera texten från projektansökan)

Vilka aktiviteter har genomförts? 

Slutredovisning 



 3/6 

Förväntat resultat (kopiera texten från projektansökan) 

Vilka resultat har uppnåtts? 

Slutredovisning 



 4/6

Vad kunde inte genomföras? 

Vilka är de positiva erfarenheterna? 

Vilka är de negativa erfarenheterna? 

Övrig information 

Slutredovisning 



 5/6

Ekonomisk redovisning (Vänligen specificera) 

Tidsperiod för vilken redovisningen sker 

Intäkter
Utfall

Budget 
enl. projektansökan

Ansökta medel från Stiftelsen Ansvar för Framtiden

Medel från andra 

Egen ekonomisk insats

Annan finansiering

Intäkter totalt

Kostnader

Aktiviteter 

Material

Personal

Övrigt 

Administration

Kostnader totalt

Resultat + / –

Slutredovisning 

Utfall
Budget 

enl. projektansökan



6/6 

Redovisningen upprättad 
Ort och datum 

Projektansvarig 
Namnteckning

Namnförtydligande 

Organisation 

Adress 

Postadress och land 

Telefon inklusive landskod 

E-post

Firmatecknare 
Namnteckning

Namnförtydligande 

Organisation 

Adress 

Postadress och land 

Telefon inklusive landskod 

E-post

Stiftelsen Ansvar för Framtidens anteckningar 

För Stiftelsen Ansvar för Framtiden 
Datum 

Namnteckning

Namnförtydligande 

Slutredovisning 


	Material: 419000
	Personal: 130000
	Administration: 7000
	Utgifter totalt: 657000
	Ort och datum: 22. oktober 2022
	Namnförtydligande: Aðalsteinn Gunnarsson
	Adress: Vesturbergi 67
	Postadress och land: 111 Reykjavík Iceland
	Telefon och fax inklusive landskod: +354 8955030
	Namnförtydligande_2: Aðalsteinn Gunnarsson
	Organisation_2: IOGT Iceland
	Adress_2: Hverafold 1-3
	Postadress och land_2: 112 Reykjavík Iceland
	Telefon och fax inklusive landskod_2: +354 8955030
	Projektnamn: 31.januar 2021
Dry January
1.januar 2022-31.januar 2022
	Organisation: IOGT Iceland
630269-6959
	Syfte och Mål: Målet var at vi ville skapa ny trend som handlade om at visa genomtänkta tillfalle för manniskor att reflektera over sina alkoholvanor. Skapa mölighet för folket i samhället att känna sig bekväm med att vara nyktra utan förklaringar och ursäkter. Skapa möjlighet for arbetsplatser att ta upp alkoholfragan med sina anställda. Skapa platform for bredare sammarbete for folkhälsa. Skapa opinion/stöd för alkoholpolitiska åtgärder i samhället. Vi ville höja medvetandet om positiva effekter av att vara alkoholfri. Vi ville vara närmare de som leker med tanken aft bli nykterister och engagera seg i vår rörelse. 
	Tänkta aktiviteter: Kontakt med Alcohol Concern UK - April 2021- Köpa Dry January lisens - April 2021- Oversätta Dry January appen - Maj - juni 2021- Sätta upp appen - augusti - September 2021- Borja bilda partnerskap med flera: institutioner, kända personer, organisationer - Maj 2021- Sätta upp hemsidan - September - oktober 2021- Skapa all kommunikations material och merchendise - Oktober 2021- Skapa facebook gruppen - Maj 2021- Öppna Facebook gruppen - mitten av December 2021- Kommunicera kampanjen - December 2021- Dry January månaden - ny information varje dag, varje dag epost till deltagare, kommunikation i olika kanaler- Dry January appen ar igång- Undersökning om medvetenhet om Dry January - November 2021- Förundersökning bland deltagare - December 2021- Utvärdering bland deltagare - Februari 2022- Kommunikation av resultat - mars 2022- Undersökning om medvetenhet om Dry January - februari 2022
	Aktiviteter: 101000
	Förväntat resultat: 10% av vuxna populationen känner igen Dry January i varje land
2% av den vuxne populationen deltar i Dry January i Varja land
0.2% af den vuxna popuationen laddar appen och genomför Dry January där

50% av app deltagare kommer fortsätta med minskad alkoholkonsumtion

En bred nätverk (minnst en myndihet, två akademiska instituioner, 3 media kanaler og 10 i Norge / 4 på Island organisationer) av partners som främjar folkhälsa genom att prata positivt om en "vit månad"
	Resultat: -7000
	Inte genomfört: Allt som var planerat genomfördes men vi kunde ha gjort mer. Till exempel vi kunne ha gjort flere reklamer i dager som ikke var diskuterat mycket i samfundet om vores project for example 24.january
	Positivt: Samarbet mellan olika organisasjoner skal fortsættes och flere kommer med næste gang.mera en 20% deltagare fortsætter med drogfri lifstil.Berömte mennesker öpnede sig om at projekten hjælper til med edru lifstil.Dry January öppnade utrymme för att prata om alkoholbruk och för att främja nykterhet runt de dagar på året då människor reflekterar mycket om sina vanor. Fokus på fördelar med nykterhet var ett nytt approach att föra samtalet i samhället och fått mycket beröm.
	Negativt: Kostnaden för lisensen och appen från UK er ganska mycket och vi pröver at endra kontrakten men det ser inte lovande ut. Alcohol Concern UK säger att de själva inte tjänar på lisenen och appen och att kostnader täcker driften och utveckling av appen från deras sida.
	Tidsperiod: Oktober 2022
	Budget aktiviteter: 100000
	Budget material: 400000
	Budget Personal: 130000
	Budget Administration: 
	Budget Utgifter totalt: 650000
	Budget Resultat: 
	Utfall Egen ekonomisk insats: 157000
	Utfall Annan finansiering: 
	Utfall Inkomster totalt: 657000
	Utfall Bidrag fran andra: 
	Utfall Ansokt bidrag: 500000
	Budget Ansokt bidrag: 500000
	Budget Bidrag fran andra: 
	Budget Egen ekonomisk insats: 150000
	Budget Annan finansiering: 
	Budget Inkomster totalt: 650000
	Budget Ovrigt: 20000
	Ovrigt: 40000
	Organisation1: IOGT Island
	Genomförda aktiviteter: Projekten gick bra. Alla planerade aktiviteter har genomförts. Vi har fått lisensen att köra Dry Januari på Island och i Norge. I Norge översatt vi appen till Norska. På Island hade vi appen på engelska pga ekonomin som inte skulle räcka. Vi har utvärderat att vår målgrupp på Island skulle vara Ok med engelska också. Vi har satt upp appen, förberde FB gruppen. Vi var i ständigt kontakt med Alcohol Concern UK för att förbereda alla deltar enligt Dry January mallen.lidt om medieoppslag og omtale i NorgeNasjonale medierForsiden i VG, Norges største papiravis, med to siders oppslag om Hvit januar og appen Try Dry som en forbrukersak.Live intervju med en av våre influensere i Tv2-Nyhetene, med omtale av trend blant kjendiser, under seksjonen «Tv2 Gode nyheter»Reportasje i Se og Hør, Norges største kjendismagasin, med en av våre influensere.Sak i Dagbladet med en av våre influensere som forteller om sin Hvit januar Sak i Dagsavisen med en av våre influensere som forteller om sin Hvit januar Innslag på P4, en av Norges største radiokanaler med en av våre influensere som forteller om sin Hvit januar Lokale medierSak i Fredrikstad blad med en av våre influensere som forteller om sin Hvit januar Social media NorgeFacebook i perioden 19.12.21 – 13.02.22Organisk (ikke betalt) rekkevidde unike brukere: 540,679Besøk på siden: 5,581Betalt rekkevidde unike brukere: 111 135Instagram i perioden 19.12.21 – 13.02.22Organisk (ikke betalt) rekkevidde unike brukere: 216,919Besøk på profilen: 5,821Egen nettside i perioden 19.12.21 – 13.02.22Unike brukere 16 376Sidevisninger 25 668I Island var största media inslaget interview med Tómas Guðbjörnsson https://www.mannlif.is/kultur/laekna-tomas-edru-i-eitt-ar-segir-afengi-geta-verid-hardur-husbondi/ https://www.frettabladid.is/skodun/gledilegt-heilsueflandi-ar/https://www.frettabladid.is/lifid/afengi-engin-venjuleg-vara-egar-kemur-a-heilsu-og-samfelagi/51.143 deltog i FacebookNetsiden fick över 6000 besökning
	Uppnått Resultat: 10-20% av vuxna populationen känner igen Dry January i varje land0,7-2% av den vuxne populationen deltar i Dry January i Varja land0.22% af den vuxna popuationen laddar appen och genomför Dry January där20% av app deltagare kommer fortsätta med minskad alkoholkonsumtion (använder alkohol max upp till 3 dagar om månad eller slutar helt)En bred nätverk i Island med Krabbameinsfélagi höfuðborgarsvæðisins, IOGT á Íslandi och FRÆ med hjælp fra många andra ngo's i samtal med partners som främjar folkhälsa genom att prata positivt om en "vit månad" Samarbetan har sterknad kontakter mellan Island och Norge.
	Övrig information: Vi är mycket tacksam för stödten. Den driver tilsammans olika organisationer och människor som ikker är medlemmar i vores organisation.Vi skal drive projekten igen januar 2023 och vi pröver om vi for stiepend igen för januari 2024 och framåt.
	E-post_2: iogt@iogt.is
	E-post: iogt@iogt.is


