
Drammen 
Folkeakademi

Foredrag for folk flest.



Foredrag omtrent en onsdag i måneden. 

Vi holder til på 
Drammen Museum



Godt og stabilt 
styre <3



Markedsføring:
Facebook og e-postliste. 700 
personer når på e-post, 400 har likt 
Facebook-siden vår.



Mye penger 




Men ikke så mye 
frihet 

• Avhengig av Drammen 
Museum/tidligere 
Drammensbiblioteket. 

• Kan ikke planlegge i lang tid 
fremover. 

• Må betale 800,- per 
påbegynte time, men ikke 
bestemme selv når, verken 
dato eller tidspunkt.

• Lite lokale (100 stk), må avvise 
folk ved de mest populære 
foredragene. 



Ønske om mer aktivitet.

• Samarbeid med andre organisasjoner?

• Vi kunne tenke oss at FA Drammen «sponset» ledige 
seter på andre arrangementer. At medlemmer/de på 
mailinglisten vår fikk tilbud om restplasser til en 
rimelig pris.

• Samarbeid med ildsjeler?

• Vi har hatt følere ute på «Frivillig Norge» om å knytte 
oss til noen som kunne tenke seg å dra i gang 
aktiviteter som vi administrerer og sponser.



Oppsummering:

Styrker

• Et sterkt og godt styre.

• Mye penger

• Lang erfaring i å arrangere 
foredrag.

• Gode rutiner for gjennomføring.

• En paraplyorganisasjon i ryggen 
som gir trygghet og forutsigbarhet.

• Stort nedslagsfelt

Utfordringer

• Avhengig av andres velvilje og 
kalender ift når vi kan ha 
arrangementer.

• Avhengig av Museets størrelse på 
lokalet.

• Vanskelig å planlegge, får ikke 
datoer i god nok tid.

• Ønsker å bruke pengene våre på 
mer aktivitet i Drammen, men 
vanskelig å finne 
samarbeidspartnere. 



Avslutningsvis:

• To år med korona har skapt mye usikkerhet for 
oss. Vi har en eldre kunde/medlemsmasse, mange i 
styret er godt oppi årene, og vi har knapt nok hatt 
arrangementer de siste to årene. Hvordan blir det 
når vi åpner for fullt igjen? Hvor mange av 
medlemmene/kundene våre står klare for å ta opp 
igjen aktiviteten? Hva med styremedlemmene? De 
to arrangementene i høst dro ikke så mange. 
Tilfeldig? Hvilke langsiktige endringer har koronaen 
skapt?

• Vi er bekymret….


