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Til medlemsklubbene
i DES Norge

Lederen har ordet:

Det er fortsatt ugreie covid-19-tider, og styret i DES
Norge har besluttet å utsette planlagt DES-seminar til
høsten (torsdag 9. – fredag 10.september), og da
forhåpentligvis uten Corona-frykt og -restriksjoner.
Årsmøte for DES Norge vil bli gjennomført mandag 3.mai,
slik opprinnelig plan. Sekretæren informerer nedenfor.
HOLD UT – VI HAR INGEN Å MISTE!
FS

NYTT FRA STYRET - sekretæren informerer:
Årsmøte 2021 for DES Norge blir:

Mandag 3. mai kl. 1300

Møtet blir digitalt (på Zoom) grunnet covid-19
Dersom mulig; i Advokat Lippestads lokaler i Oslo.
Påmelding skjer i forbindelse med utsending av årsmelding og andre
årsmøtedokumenter – senest 30 dager før møtedato, jf. vedtektenes § 5.1.
Saker om vedtektsendringer, eller andre saker som ønskes behandlet i
årsmøtet, sendes styret innen 1. mars, jf. vedtektenes § 5.2.
Vår styreleder, Fabian Stang, ønsker å fratre når hans lederperiode er slutt
i mai, og vi ønsker oss en tilsvarende politisk og/eller saksengasjert profil
som hans etterfølger. Valgkomiteen mottar gjerne innspill til kandidater
for ulike verv. Send en epost til: sonja.sandbakk@gmail.com
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DES-seminaret 2021 blir nå altså torsdag 9. – fredag 10. september på

Quality Hotel Expo, Fornebu. Sjekk her:
https://www.nordicchoicehotels.no/konferanser-moter/norge/oslo/quality-hotel-expo/

Seminaret begrenses til 2 deltagere per medlemsklubb. Egenandelen blir
kr. 500.- per deltager som inkluderer full pensjon fra lunsj til lunsj,
møterom, samt overnatting i enerom. Resten dekkes av DES Norge.
Reisekostnader dekkes av medlemsklubbene. Advokatfirmaet Lippestad vil
delta og bidra på dette seminaret. Styret vil i tilknytning til årsmøtet i mai
presentere opplegget for seminaret, og samtidig invitere medlemsklubbene til å spille inn saker og temaer som er aktuelle i tiden, jf. vår
medlemsundersøkelse i november i fjor.
Våre WEB-sider – www.desnorge.no – er dessverre mangelfulle. Ofte blir
vi svar skyldig når vi får henvendelser om lokalklubbene. Info hva gjelder
medlemsklubbene er ofte mangelfulle eller ikke tilgjengelig på våre websider. Gjelder dette din klubb? Sjekk her; https://desnorge.no/klubber/
Har du innspill angående websider, eller annen info til DES Norge fra din
medlemsklubb, så benytt vår epost – desnorge@gmail.com – eller skriv en
melding her.
Jan L. Jacobsen, sekretær (s)

Ny samarbeidspartner fra 2021

Geir Lippestad

https://advokatlippestad.no/

Marion Persch

Advokatfirmaet gir gratis innledende advokatbistand til medlemsklubbene i aktuelle juridisk
problemstillinger. Ved behov for ytterligere bistand, inngås avtale direkte med medlemsklubbene til rabaterte priser (for tiden kr. 2.200, - per time + mva.). Også enkeltmedlemmer
av klubbene tilbys advokatbistand til samme pris, og særlig aktuelle oppdrag vil da være:




Rettsspørsmål knyttet til fast eiendom
Spørsmål knyttet til mangler ved kjøp/salg
av bil/hus/hytte
Forsikringsrettslige problemstillinger





Familie og arverett
Testament/framtidsfullmakt
Nabotvister

