Formandsberetning: Et år med fokus på processer og drift
I 2015-16 har Bestyrelsen fokuseret på at forsætte det genopretningsarbejde, som bestyrelsen og
sekretariatet satte i gang i 2014/15.
Sidste år flyttede vi DES sekretariatet til KORA, hvilket har været givet os nogle procedurer, der letter
bestyrelsesarbejdet, men som i særdeleshed har givet os en bedre håndtering og overblik over
økonomien. Der er kommet styr på medlemsindbetalingerne og procedurerne heromkring, hvilket har
været af stor betydning for foreningens økonomi.
På baggrund af erfaringerne fra Årskonferencen i 2015, har vi arbejdet med, hvordan vi bedst
tilrettelægger opgaverne mellem sekretariatet og bestyrelsen op til konferencen i 2016.
Med udgangspunkt i det nye Årshjul, som sekretariatet har lavet, har bestyrelsen arbejdet med en bedre
tilrettelæggelse af vores opgaver og fordeling heraf. Dette er gjort for at brede opgaver ud over en
længere periode og flere hænder, så opgaverne ikke falder sammen lige før konferencen. Derudover har
vi fokus på, hvordan vi kan forbedre kommunikationen til medlemmer, konferencedeltagere og
oplægsholdere. Det er både på mails, men i høj grad også ved at være mere aktive på eksempelvis
LinkedIn.
Der er stadig stor fokus på økonomien i DES. Bestyrelsen vil gerne have, at egenkapitalen kan dække
omkostningerne til en konference. Sidste års gennemgang af økonomien viste, at konferencen kun lige
hang sammen, hvilket har medført, at bestyrelsen i år har ændret honorarpolitikken for at mindske
antallet af deltagere, der deltager gratis.

Den faglige side
Bestyrelsen har valgt at invitere to internationale keynotes til Årskonferencen i år: Michael Quinn Patton
og Kylie Hutchinson. Begge er kapaciteter på hver deres område, som vi er meget stolte af at kunne
præsentere. Valget af de to keynotes afspejler de forskellige fagligheder og interesser, som DES rummer
og gerne vil repræsentere til konferencen.
Der har igen i år været stor interesse for at præsentere på konferencen, hvilket vi er meget glade for.
Dette betyder, at vi igen i år kan præsentere oplægsholderne fra et bredt udvalg af institutioner,
organisationer og kommuner – der er i år oplægsholdere fra flere nye områder, hvilket er yderst positivt.
Emnerne spænder ligeledes bredt. Fra metode og designtænkning til forandringsteori og diskussioner af,
hvad man gør, når der går politik i evaluering.
På årets konference er der desuden en session vedr. evalueringsnetværk for kommuner, hvor der
efterfølgende vil være mulighed for at oprette en ERFA-gruppe.
Derudover har DES haft fokus på gå-hjem-møder, der er vores anden store hovedaktivitet. Der er
allerede afholdt flere i Købehavn og Århus med stor deltagelse, og der er en del møder på tegnebrættet.
Det er blandt andet: Lokal evidens, Fra forskning til praksis og Borgernes rettigheder. Hold øje med
hjemmesiden og LinkedIngruppen eller tag fat i dit lokale DES bestyrelsesmedlem, hvis du har en idé til
et gå-hjem-møde. DES er jo ikke kun én konference en gang om året, men lever i kraft af aktive
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medlemmer, der tager initiativ til gå-hjem-møder, ERFA-grupper, taler om konference og medlemskab til
kollegaer og samarbejdspartnere, giver input til konferencer osv.
Bestyrelsen glæder sig til endnu et spændende år, som vi håber byder på flere spændende oplæg og
diskussioner om vores felt.

Dansk EvalueringsSelskab • c/o KORA • Købmagergade 22 • 1150 København K. •
www.danskevalueringsselskab.dk • sekretariat@danskevalueringsselskab.dk

