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INFO 1 / 2022 
 

DES-seminaret 2022 
19. – 20. mai 2022 

  
Hold av datoene! 

Årsmøtet i DES Norge 2022 blir avholdt 
i samme forbindelse 

 
 
 

GODT NYTTÅR! 
 
 
Styreleder har ordet: 

 
Styreleder Jan L. Jacobsen 

Vi skriver nytt år, og nye utfordringer venter.  DES-seminaret 
2021 på Fornebu ble en nyttig utvekslings-/erfaringsarena, og 
styreleder ser stadig nytten og viktigheten av en tettere 
oppfølging av våre medlemsklubber. «DES-tanken» er 
fortsatt skjør i sitt tillitsbaserte og ideologiske fundament.  
Det er mitt håp at DES Norge i 2022 kan videreutvikles og styrkes som 
paraplyenhet for å sikre og forsterke våre medlemsklubbers virke lokalt.  Jan. 

 
 

Nytt DES-seminar og årsmøte i mai 2022 

Engasjementet var stort og tilbakemeldingene fra DES-seminaret 2021 var svært 
positive – både faglig og sosialt, og vi ser definitivt viktigheten av en møteplass 
som dette.  DES Norge inviterer derfor på ny til DES SEMINAR 2022 på QUALITY 
HOTEL EXPO (som sist, Fornebu/Snarøya) torsdag 19. og fredag 20. mai.  Vi 
håper på deltagelse fra samtlige medlemsklubber, og kommer tilbake med mer 
info i mars.  Skulle noen ha forslag til temaer og problemstillinger som ønskes 
belyst eller drøftet på seminaret, så meld inn til; desnorge@gmail.com 
 

 

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

 



DES Norge – INFO-skriv 1 / 2022  Side 2 av 2 

 

 

Medlemskontingent for 2022 til DES Norge – innen 31. januar 

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).   
 
Årskontingenten til DES Norge for 2022 bes innbetalt innen 31. januar 2022 til 
konto 1607.44.31228 (oppgi klubbnavn og medlemsantall).  Eventuelle 
spørsmål kan rettes til regnskapsfører Bjørn Solberg, tel. 48116043. 
 
 

Andre saker – til informasjon og ettertanke 

 
WEB-sider – www.desnorge.no 
Vi håper medlemsklubbene nå har fått utferdiget sine websider i tråd med 
ønsker, og ikke minst at informasjonene på sidene nå er oppdaterte med riktige 
kontaktpersoner/-opplysninger.  Meld inn behov og endringer her, eller på mail 
til desnorge@gmail.com 
 
Styreansvarsforsikring 
Det arbeides fortsatt med å kartlegge muligheter og utfordringer rundt temaet 
«Styreforsikring/styreansvarsforsikring for DES-klubbene». Styret for DES Norge 
avventer nå tilbud og info fra flere forsikringsselskaper, og vi håper å kunne 
presentere resultatene av dette arbeidet i neste info-skriv (medio mars). 
 
Juridiske tjenester / Tilbud (nyhet) til enkeltmedlemmer 
DES Norge fortsetter samarbeidet med Advokatkontoret Lippestad AS også i 
2022, og Geir Lippestad vil være ansvarlig advokat.   
 
Nytt av året, er at advokatfirmaet tilbyr medlemsklubbenes enkeltmedlemmer 
advokatbistand, om dette er ønskelig.  Advokatfirmaet tilbyr 1 – én – gratis 
veiledningstime, samt rabattert timepris (kr. 2.200.- per time eks. mva.) til 
enkeltmedlemmer i DES-klubbene tilsluttet DES Norge.  Advokatfirmaets tilbud 
til enkeltmedlemmer gjelder ikke der medlemsklubbene er, eller kan bli, part 
eller motpart i en tvist overfor enkeltmedlemmer. Mer om dette i neste info. 
 

15-1-2022 – JLJ 

http://www.desnorge.no/
https://desnorge.no/des-norge/kontakt/
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