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Til medlemsklubbene 
i DES Norge 
 
 

 
 
 
Lederen har ordet: 
Covid-19-situasjonen setter sitt preg på det meste i landet vårt for tiden. 
Så også for DES Norge, og vi finner det riktig å utsette årsmøtet og 
inspirasjonskonferansen inntil videre. Se nedenfor.  Styret i DES Norge er 
i full gang med å stake ut fremtidens visjoner og 
ambisjoner om å bli både synligere og tydeligere.  
En ny og komprimert informasjonsfolder som skal 
fremme og sikre den ideologiske DES-tanken er 
også i emning, og alt dette presenteres på årsmøtet 
– når den tid kommer.   Vi håper også de nye web-
sidene har falt i smak og tjener etter hensikten for 
våre medlemsklubber.                                                          FS  

 
 
 
NYTT FRA STYRET - sekretæren informerer: 
 
Årsmøte/Inspirasjonskonferanse – 11. mai 2020 – UTSATT! 
Myndighetenes nasjonale føringer for Covid-19-viruset tilsier at berammet 
årsmøte for DES Norge mandag 11. mai 2020 på Granfos Konferansesenter 
på Lysaker, samt INSPIRASJONSKONFERANSEN planlagt til samme dag, blir 
utsatt på ubestemt tid.  
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Nye websider 
Våre nye websider ser ut til 
å fungere etter hensikten, 
og vi håper lokalklubbene 
har sjekket sine sider for 
oppdaterte opplysninger, 
kontaktpersoner og 
informasjoner.  
 

www.desnorge.no 

(De gamle websidene – www.des-norge.no – tas ned 30. april) 
 
Nye websider for lokalklubbene 
Lokalklubbene Moderklubben, Gol, Hol, Ekeberg, Landås/Natland og 
Oppegård har allerede meldt sin interesse for å fornye eller etablere nye 
sider for sine lokalklubber, og disse blir fulgt opp utover våren.   
 
Skulle flere lokalklubber være interessert i å fornye/etablere sine websider 
innenfor DES Norge sitt domene/design, så send snarest en e-post til 
desnorge@gmail.com  Kostnaden for dette blir eventuelt en engangsutgift 
på kr. 4000.- + MVA.   Se eksempelside under fanen MEDLEMSKLUBBER 
kalt; KLUBBSIDE FORSLAG, som viser hvordan vi ønsker og tilbyr nye sider 
til de klubber som vi ha undersider i vår nye design på vårt nye webområde. 
 
 

Medlemskontingent for 2020 
Fire medlemsklubber har ennå ikke innbetalt medlemskontingenten for 
2020, fristen var 30. januar, og regnskapsfører Bjørn Solberg sender ut 
påminnelser etter påske til klubbene dette gjelder. 
 
 
SKRIV TIL DES Norge 
Innspill til DES Norge skjer via vår nye mailadresse; desnorge@gmail.com, 
eller via vår nye webside under fanen; KONTAKT, 
 
 
 

Jan L. Jacobsen, sekretær (s) 


