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INFO 2 / 2022 
 

 
Minner om:  

• Innbetaling av årskontingent for 2022 

• DES-seminaret 2022 

• Årsmøtet i DES Norge 2022 

• Web-sider 

 
 

DES Oppegård ble reddet  

av medlemmene – i 12.time 
 
 

Medlemskontingent for 2022 til DES Norge – Påminnelse 

Fristen for innbetaling av årskontingenten til DES Norge for 2022 var 31.1., men 
vi savner fortsatt noen klubber.  Vi ber om innbetaling snarest til konto 
1607.44.31228 (oppgi klubbnavn og medlemsantall) for dem dette gjelder.   
 
Årskontingent ble fastsatt av årsmøtet i DES Norge (ref. årsmøteprotokoll pkt. 
2/2021) til kr. 30.- per medlem (maks 500 medlemmer per medlemsklubb), og 
betales i overensstemmelse med medlemstallet i den tilsluttende DES-klubben 
per 1.januar i inneværende år (jf. vedtektene § 3-2).  Eventuelle spørsmål kan 
rettes til regnskapsfører Bjørn Solberg, tel. 48116043. 
 
 

DES Oppegård fortsetter – overlevde ekstraordinært årsmøt 

DES Oppegård sto i fare for oppløsing og avvikling etter at første årsmøte vedtok 
dette i 2021.  Saken ble behørig omtalt i lokalpressen, og kan leses her: 
 

https://www.oavis.no/oppegard-boligklubb-for-eldre/foler-han-har-sviktet/639106 

 

https://www.oavis.no/oppegard-boligklubb-for-eldre/avviser-at-dette-er-et-
kuppforsok/639094 

 
Heldigvis ble det godt informert og mobilisert inn mot 2.gangs behandling i 
ekstraordinært årsmøte mandag 21.2.2022, og et flertall reverserte avviklings-
vedtaket fra 2021.  DES Oppegård ser ut til å fortsette som tidligere. 
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DES Norge ser dessverre tendenser til tilsvarende tilstander i andre lokalklubber 
– en utvikling vi ser på med stor bekymring.  Dette blir et tema på det 
kommende DES-seminaret i mai 2022. 
 

DES-seminar og årsmøte i DES Norge – torsdag 19. og fredag 20 mai 2022 

DES Norge minner om DES SEMINAR 2022 på QUALITY HOTEL EXPO (som sist, 
Fornebu/Snarøya) torsdag 19. og fredag 20. mai.  Vi håper på god deltagelse fra 
samtlige medlemsklubber.  Forslag til temaer og problemstillinger som ønskes 
belyst eller drøftet på seminaret må være innsendt til desnorge@gmail.com 
innen mandag 7. mars.   Påmelding og mer info kommer ultimo mars.     

 

Årsmøte 2022 for DES Norge vil bli avviklet som en del av 
DES-seminaret i mai. Utsending av årsmelding og andre 
årsmøtedokumenter – senest 30 dager før møtedato, jf. 
vedtektenes § 5.1.   

 
 

ZOOM-møte om vedtekter, foretaksform og Brønnøysundregistrene 

DES Norge avholdt Zoom-møte for DES-klubbene i Eidsvoll, Eidskog, Kongsberg, 
Gol, Ål, Nesbyen, Bamble og Landås/Natland (Bergen). Temaet for møtet var 
vedtekter og ny organisasjonsform for registrering i Brønnøysundregistrene.  
Som piloter i denne forbindelse følges særlig opp klubbene i Eidsvoll, Gol og 
Nesbyen.  Dette blir også et tema for DES-seminaret i mai. 
 

Andre saker – til informasjon og ettertanke 

WEB-sider – www.desnorge.no 
Vi registrerer at flere av medlemsklubbene ikke har lenker til, eller info om, 
egne websider på vår webside.  Meld inn behov og endringer her, eller på mail 
til desnorge@gmail.com 
 
Styreansvarsforsikring 
«Styreforsikring/styreansvarsforsikring for DES-klubbene» blir et eget tema 
under DES-seminaret i mai.  
 
Juridiske tjenester / Tilbud til enkeltmedlemmer 
Advokat Geir Lippestad vil delta på DES-seminaret torsdag 19.mai 2022.  Viser 
for øvrig til medlemstilbud fra Lippestad i Info 1/2022. 

28-2-2022 – JLJ 
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