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Dansk Evalueringsselskab er en faglig forening for alle med interesse for evaluering. Selskabet drives på frivillig 
basis og lever kun af og ved medlemmernes engagement og det årlige kontingent. Da alle med interesse for 
evaluering skal have mulighed for at være med i selskabet, bestræber vi os på at holde kontingentet og 
konferencegebyret lavt. Det betyder, at vi kun i begrænset omfang har midler til at honorere oplægsholdere ved 
arrangementer og på vores årlige konference. 

 
For sit medlemskontingent får man følgende fordele: 

 Adgang til hjemmeside med tilhørende debatgruppe på LinkedIn 

 Nyhedsbreve 

 Adgang til gå-hjem-møder i løbet af året 

 Mulighed for at deltage i erfa-grupper om evalueringsfaglige emner 

 Rabat til den årlige konference – sædvanligvis med internationale topnavne blandt oplægsholderne. 

Nedenfor findes en oversigt over, hvordan foreningen honorerer oplæg i forskellige sammenhænge.  
 

Gå-hjem-møder og andre faglige oplæg afholdt i løbet af året  
Oplægsholder(e) får hver en vingave til en værdi af 200 kr.  
 

Selskabets årskonference 
Oplæg på hovedkonferencen - plenumoplæg eller paneldebat 

Oplægsholder(e) får hver en vingave til en værdi af 200 kr. 
Oplægsholder(e) får desuden ret til at deltage gratis i konferencen fra torsdag til lørdag. Foreningen betaler det 
fulde konferencegebyr for torsdag til lørdag samt overnatning mellem torsdag/fredag og mellem fredag/lørdag.  

Oplægsholder(e) kan derudover honoreres efter individuelle aftaler.  
 
Oplæg på hovedkonferencen - parallelsessioner fredag og lørdag 

Oplægsholder(e) får hver en vingave til en værdi af 200 kr.  
Én oplægsholder får ret til at deltage gratis i konferencen fra fredag til lørdag. Foreningen betaler det fulde 
konferencegebyr for fredag og lørdag - overnatning sørger vedkommende selv for. De andre oplægsholdere skal 
tilmelde sig som almindelige deltagere.   
   
Oplæg på læringsseminarer torsdag  
Oplægsholder(e) får hver en vingave til en værdi af 200 kr.  

To oplægsholder(e) får desuden ret til at deltage gratis i konferencen fra torsdag til lørdag. Foreningen betaler det 
fulde konferencegebyr for torsdag til lørdag - overnatning sørger vedkommende selv for. Hvis der er tre eller flere 
oplægsholdere, kan to af dem få ret til at deltage gratis. De andre skal tilmelde sig som almindelige deltagere.  
 
Aflysning  
Aflyses et læringsseminar pga. manglende tilmeldinger, beholder oplægsholder(e) retten til at deltage gratis i den 
fulde konference fra torsdag til lørdag. 

 
Aflyses en parallelsession pga. manglende tilmeldinger, beholder oplægsholder(e) retten til at deltage gratis i 
konferencen fra fredag til lørdag. 
 
Transport  
Udgifterne til transport afholdes af oplægsholderne selv. I individuelle aftaler med plenumoplægsholdere/deltagere 

i paneldebat inkluderes transporten i honoraret. 
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