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INFO 4/2021 

 
Velkommen til 

Årsmøte i DES Norge 
Advokat Lippestads kontorer / zoom 

Mandag 3. mai 2021 – kl. 1300 
Praktisk informasjon kommer nedenfor 

 

 

 

 
LEDEREN HAR ORDET: 

Jeg er blitt så gammel at jeg ikke husker hvor mange år jeg har fått lov 
til å være med i DES. Men det jeg fortsatt husker, hver morgen når jeg 
våkner, er hvor viktig frivilligheten i Norge er.  Uten DES og mange 
andre flotte organisasjoner, ville Norge vært et fattig land, selv om vi 
har oljepenger.  Jeg mines mange fine stunder i arbeidet for DES og 
mange gode mennesker som har stått på for andres beste.  Veien 
videre blir ikke bare nedoverbakker, men bare de som også tåler 
motbakker kommer til topps!  Lykke til videre og takk for meg! 
Hilsen Fabian 

 

 

 
 

NYTT FRA STYRET - sekretæren informerer: 

 
 
DES-seminar i 2021  
På Årsmøtet 2021 (3.5.) ønsker vi å drøfte opplegget for DES-seminaret i september.  Se vedlegg, 
og kom med innspill og reaksjoner i årsmøtet.  Dersom medlemsklubben ikke deltar på årsmøtet, 
eller har innspill og meninger etter årsmøtet, så vil vi gjerne ha respons per e-post 
(desnorge@gmail.com) eller via vårt kontaktskjema på www.desnorge.no – helst innen 15. mai.   
 
 
Enhetsregisteret i Brønnøysund (Brreg) – organisasjonsnummer 
Ref. Årsmeldingen 2020 på side 6. Nå har vi fått negativt svar fra Brreg.  Brevet fra Brreg, samt 
utgangspunktet fra DES Norge til Brreg, er vedlagt til informasjon.  Vi tar en innledende uformell 
drøfting rund dette på Årsmøtet, utfra situasjonen for og erfaringene fra De eldres 
boligspareklubb Landås/Natland i Bergen. 
 
 
Websider – desnorge.no 
Vi er fortsatt ikke helt trygge på at medlemsklubbene (eller vi) har registrert riktige 
kontaktpersoner for den enkelte klubb, så vi ber dere sjekke at det som er registrert hos oss er 
korrekt:  https://desnorge.no/lokale-des-klubber/ 
 

mailto:desnorge@gmail.com
http://www.desnorge.no/
https://desnorge.no/lokale-des-klubber/
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Agenda og deltagerliste 

Årsmøte i DES Norge 
Mandag 3. mai 2021 – kl. 1300 

 
1. Årsberetning og regnskap  
2. Fastsettelse av kontingent  
3. Godtgjørelse  
4. Innkomne forslag  
5. Valg av styre  
6. Valg av valgkomité  
7. Valg av revisor  
- - - - - - - - - - - - - - - - - 
Drøftingssaker: 
- DES-seminaret 2021 – drøfting av innhold og timeplan. 

- Organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene (info) 
 
 
 

Navn på DES-klubb (eller tilhørighet) Navn på deltager: Deltar: 

DES Lillestrøm Trude Sunde Oslo 

DES Nesbyen Nils Halvard Bråten Zoom  

De eldres boligspareklubb i Ås Rolf Berntsen Oslo 

DES-klubben Hol Claus Quist-Hanssen Zoom  

Oppegård Boligklubb for Eldre Rolf Arnesen Oslo 

Seniorbolig klubben DES Ålesund Sjur Brande Zoom  

DES-klubben Sandefjord Bjørn Leif Solberg Oslo 

DES Rælingen Bjørn Lage Tjernshaugen Zoom  

DES Gjøvik Arne Mellerud Zoom 

De Eldres Boligspareklubb Kongsvinger Martin Sunde Almqvist Zoom  

Bamble bospareklubb for eldre Stig Thorkildsen Zoom  

DES Ullensaker Jorun Ringen Zoom  

DES Norge Sonja K. Sandbakk Nilsen Zoom  

DES Eidsvoll Liv Wenger Zoom  

De eldres Boligklubb, Vadsø Sigrunn Ballo Zoom  

Bærum BE Per Ruud Oslo 

DES-klubben Ekeberg-Bekkelaget Anne-Grethe Hammarbäck Oslo 

DEB Landås/Natland Jan L. Jacobsen Oslo 

DES Norge - styreleder Fabian Stang Oslo 

DES Norge - styremedlem Aina Simonsen Oslo 

DES Norge - advokat Geir Lippestad Oslo 
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Årsmøte i DES Norge finner sted i Advokat Lippestads kontorer i Sehesteds gate 6 (Oslo), eller via 
Zoom for dem som foretrekker digital deltagelse.  Lippestads kontorer ligger her: 
 

 
 
Nærmeste tog-/T-banestopp er Nasjonalteateret, nærmeste trikkestopp og P-hus er ved 
Tinghuset.  Sehesteds gate er bilfri, og enkleste adkomst er fra Det Norske Teatret i Kristian IV’s 
gate – inn ved nordvestsiden av Hotel Bristol.  
 
 
Møteopplegget blir som i fjor, tilpasset dagens smittevernregler, og vi legger opp til en tilsvarende 
enkel løsning via Zoom for dem som deltar digitalt.  Vi ber de digitale om å logge seg opp før møtet 
– gjerne fra kl. 1245 – så får vi sjekket at teknikken funker etter hensikten. 
 

Join Zoom Meeting 
https://us02web.zoom.us/j/83389354923?pwd=c3FnTzZCM282SUVxU2xkcmVSOEtNQT09 
Meeting ID: 833 8935 4923 
Passcode: 512175 

 

Gjeldende VEDTEKTER for DES Norge er vedlagt (Sist revidert i årsmøtet 12.09.2020) 

 
Hver medlemsklubb eller interesse-gruppe har 1 stemme i voterings-saker.   
 
Det blir enkel servering i forbindelse med møtet uten kostand for de påmeldte. 
 
Dersom noen vil etteranmelde påmelding, eller noen av de påmeldte ønsker å endre 
fremmøteform (fra fysisk til digital, eller omvendt), så sender du en melding via 
https://desnorge.no/kontaktskjema/ 
 
Velkommen til Årsmøte i DES Norge! 

Jan L. Jacobsen, sekretær (s) 

 

https://us02web.zoom.us/j/83389354923?pwd=c3FnTzZCM282SUVxU2xkcmVSOEtNQT09
https://desnorge.no/kontaktskjema/

