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Innhold:
Oppsummering, DES-seminaret 2022
Protokoll, Årsmøtet i DES Norge 2022
Styreforsikring (?)
Web-sider og styreforsikring

Heia Ålesund 😊
Innledningsvis sender vi våre
lykkeønskninger til lokalklubben i
Ålesund om nå starter realiseringen
av sitt store nye Moatunet-prosjekt
med 200 nye boenheter.
Vi kommer tilbake til dette i en
senere info.

DES-seminaret 2022 – Oppsummeringer
Først og fremst takk til alle deltagende klubber. Der alltid kjekt når vi kan møtes
fysisk, og stemmer og mailer blir forbundet med ansikter
. Aina Simonsen
har laget en oppsummering, som styret i DES Norge tiltrer 100%, og vi ber nå
om deltagernes og lokalklubbenes tilbakemeldinger og innspill (gjerne innen 31.
august) rundt forhold som omtales i oppsummeringen.
Styret i DES Norge vil bruke oppsummeringene for sitt arbeid videre.
Protokoll fra Årsmøte i DES Norge 2022 – Dato for Årsmøte 2023
Vedlagt finnes protokoll fra Årsmøte i DES Norge 2022. Styret i DES Norge har
berammet Årsmøte i DES Norge 2023 til uke 19 (medio mai) – trolig 11./12.mai.
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Vedtekter, foretaksform og Brønnøysundregistrene
DES Norge har fulgt opp DES Gol og klubbens kamp for nyregistrering i
Brønnøysundregistrene. Styreleder deltok på årsmøte i DES Gol i juni, og nye
vedtekter – både revisjon av de gamle (som ble avvist) og potensielt nye (som
ideelt aksjeselskap) ble utformet og vedtatt i møtet. Nå ligger saken hos Brreg
og vi håper på en avklaring innen kort tid. Utfallet her vil trolig danne presedens
for andre klubber i samme uføre. Mer om dette når avklaringer/avgjørelse
foreligger.
Andre saker – til informasjon og ettertanke
WEB-sider er alltid like aktuelt, og vi minner om at flere av medlemsklubbene
fortsatt ikke har lenker til, eller info om, egne websider på vår webside;
www.desnorge.no.
Dersom det er noen av lokalklubbene som vurderer tegning av styreforsikring,
eller har fått tilbud om slike fra ulike forsikringsselskaper, så hører vi gjerne fra
dere.
Meld inn behov og endringer her, eller på e-post til desnorge@gmail.com
08-08-2022 – JLJ

Vår samarbeidspartner
advokatlippestad.no








Rettsspørsmål knyttet til fast
eiendom
Spørsmål knyttet til mangler ved
kjøp/salg av bil/hus/hytte
Forsikringsrettslige
problemstillinger
Familie og arverett
Testament/framtidsfullmakt
Nabotvister

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 i klubbene tilbys advokatbistand til samme
pris, samt én gratis konsultasjonstime, ref. Info 1/2022.

