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Evt.
kommentarer/spørsmål
fra Stiftelsen Dam

Takk for mottatt sluttrapport på et Ekspress-prosjekt med mye frivillig innsats. På tross av at det ikke
var så mange deltakere som planlagt, er det fint å lese at prosjektet ble gejnnomført over to dager. 

Ubrukte midler i prosjektet (kr3960) innbetales snarest til Stiftelsen Dams
konto 1644 08 49672. Innbetalingen merkes med prosjektnr. og prosjektnavn.

Er prosjektet gjennomført som planlagt?

Ja

Beskriv prosjektets målsetting og målgruppe

Ønsket å bli mer synlige og få opp aktivitetsnivået i lokallaget. Få flere medlemmer til å delta. Ha aktivitet uten egenandel for våre
medlemmer. Medlemme våre er mellom 13 og 35 år, og bosatt i Østfold.

Gi en grundig beskrivelse av gjennomførte aktiviteter og tiltak, inkludert når de ble gjennomført

Første aktivitet var på Escaperoom i Moss, Lørdag 9. oktober. Det var totalt 4 medlemmer som deltok. Vi ble låst inne i en
"Bunker" og skulle sammen samarbeide med å løse forskjellige koder for å desarmere en bombe og komme oss ut. Teamwork på
høyt nivå! Denne aktiviteten brukte vi ca 1 time på. Etter Escaperoom gikk vi sammen bort til Restaurant Tio og spiste tapas og
hadde sosial samvær. 

Da vi hadde søkt om penger til aktivitet for 15 personer valgte vi å prøve en gang til, denne gangen i Fredrikstad, Lørdag 23.
oktober. 

Her var det også 4 deltagere som var påmeldt, men pga sykdom endte vi opp med å kun ha 2 deltagere. Escaperoomet vi hadde
denne gangen het "Carribbean Pirates". Her er vi alene på et drivende sjørøverskip, og skal bryte oss inn i kapteinens lugar, løse
koder og komme oss ut på andre siden. Her også må teamwork og samarbeid til. Vi brukte ca 1 time. Liten gåtur sammen i
Fredrikstad før middag på St. Raw. 

Vi valgte å legge aktivitetene til en helg, slik at kanskje flere hadde muligheten til å delta. Vi la ut informasjon og påmelding på vår
nettside, facebook, og sendte ut mail.

Hvor mange
deltakere var det fra
målgruppen?

1-10

Skriv antallet
deltakere

6

Hva ble gjort av frivillig innsats i prosjektet?

Det ble lagt ut informasjon og påmelding på vår hjemmeside, facebook og det ble sendt ut mail til alle medlemmene som har
registrert seg med det. Det ble bestilt rom og booket bord. Styremedlemmer deltok på aktivitetene.

Hvilke resultater ble oppnådd?

Godt teamwork. Gjennomførte aktiviteter. Fått nye medlemmer ved å være synlige.
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Er resultatet av
prosjektet som
forventet? Plasser
din vurdering av
resultatene på en
skala fra 1-10 

7

Er dette noe som
skal gjennomføres
på nytt/videreføres?

Vet ikke

REGNSKAP (Utgifter kan ikke være større enn Inntekter)

Regnskap for aktiviteten/prosjektet

Inntekter Søknadsbeløp Faktisk beløp Avvik

Express 10 000 10 000 0

Andre inntekter 0 0 0

Delsum 10 000 10 000 0

Utgifter Søknadsbeløp Faktisk beløp Avvik

Materiell/utstyr 0 0 0

Reise/opphold 0 0 0

Innkjøpte tjenester 0 0 0

Andre utgifter 10 000 6 040 3 960

Delsum 10 000 6 040 3 960

Total 0 3 960 3 960

Kommentarer til regnskapet

Escaperoom 9/10 - 1660,-
Middag 9/10 - 2100,-
Escaperoom 23/10 - 830,-
Middag 23/10 - 1450,-


