Selskab for evidens og praksis udskyder generalforsamling 2020 fra d. 18.
maj til d. 3. juni kl. 16.15 – 17.00.
Covid-19 situationen
Udsættelsen skyldes, at bestyrelsen har vurderet, at Covid-19 situationen på afgørende vis påvirker
selskabets forretningsgrundlag og derfor også vil have afgørende økonomiske konsekvenser på længere
sigt. Pga. Covid-19 situationen har Selskab for evidens og praksis de sidste to måneder ikke haft mulighed
for at fortsætte centrale dele af sine aktiviteter og opbygge relationer til potentielle medlemmer i
kommuner, regioner mm., hvilket påvirker selskabets indtægtsgrundlag i form af færre
konferenceindtægter og færre nye medlemskaber. Da medlemstilgangen i forvejen var udfordret og da det
forventes, at den nuværende situation har langsigtede økonomiske konsekvenser blandt selskabets
potentielle medlemmer, er det bestyrelsens vurdering, at det faldende indtægtsgrundlag vil hindre
selskabet i at opfylde sin forretningsplan.

Opløsning af Selskab for evidens og praksis
Bestyrelsen har derfor tilføjet beslutningsforslag Pkt. 5. a. til dagsordenen: Bestyrelsen indstiller til
opløsning af Selskab for evidens og praksis. Jf. § 12 Opløsning skal det besluttes med 2/3 flertal og mindst
halvdelen af medlemmerne skal være til stede. På grund af den nuværende situation med
forsamlingsforbud, afholdes generalforsamlingen digitalt og alle medlemmer anmodes om på forhånd at
afgive en skriftlig tilkendegivelse ift. pkt. 5.a. Opløsning af selskabet.
Sagsfremstillingen til generalforsamlingen, herunder en uddybende skriftlig redegørelse for indstillingen
med en plan for opfyldelse eller afvikling af de foreningen påhvilende forpligtelser fremsendes senest d. 20.
maj.

Medlemmers skriftlige tilkendegivelse
Medlemmers skriftlige tilkendegivelse ift. pkt. 5. a. sendes til selskabet på mail til kf@evidensogpraksis.dk
senest fredag d. 29. maj.

Dagsorden
Jfr. vedtægternes § 5a, stk. 2 er følgende punkter på dagsordenen:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Aflæggelse af regnskab
Behandling af forslag til vedtægtsændringer
Behandling af indkomne forslag fra bestyrelsen og medlemmer
a. Bestyrelsen indstiller til opløsning af Selskab for evidens og praksis, jf. § 12 Opløsning
6. Fastlæggelse af budget og kontingent
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
a. Bestyrelsesmedlemmer på valg som genopstiller: Steffen Bohni, Tobias Lindeberg, Ann-Britt
Wetche og Niels Christian Barkholt. Bestyrelsesmedlemmer på valg som ikke genopstiller:
Preben Siggaard.
8. Eventuelt.

Punkt 6 og 7 bortfalder, såfremt beslutningsforslaget om opløsning i pkt. 5 vedtages. I så fald vil den
siddende bestyrelse fungere som afviklingsudvalg jf. pkt. 12 i vedtægterne.
Beslutningsforslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest d. 15. maj 2020.
Deltagende bestyrelsesmedlemmer: Ann-Britt Wetche, Mette Deding, Niels Christian Barkholt, Preben
Siggaard, Simon Østergaard Møller, Steffen Bohni, Tobias Lindeberg, Sophie Danneris Luthman, Verne
Pedersen.

Tilmelding
Mødet foregår på den digitale platform TEAMS. Tilmelding sker ved at sende en mail til
kf@evidensogpraksis.dk, hvorefter man modtager et link til deltagelse.
På vegne af Selskab for evidens og praksis, direktør Katrine Finke
T: 61331603
M: kf@evidensogpraksis.dk
W: www.evidensogpraksis.dk

