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Til medlemsklubbene
i DES Norge

Lederen har ordet:

Godt nyttår!
Det nye styret i DES Norge skal i midten av januar ha
et styreseminar der vi skal stake ut fremtidens visjoner
og ambisjoner om å bli både synligere og tydeligere for
å fremme og sikre den ideologiske DES-tanken. Som
nevnt i forrige info, tar vi mer enn gjerne imot innspill
fra våre lokale medlemsklubber. Det er nå viktigere
enn noen gang at vi står sammen om DES-tanken og vårt idégrunnlag. På
generalforsamlingen i mai presenteres styrets tanker og arbeid rundt
dette, og vi håper på et stort engasjement fra lokalklubbene.
FS

NYTT FRA STYRET - sekretæren informerer:

Nye websider for DES-Norge
DES Norge har fått ny webside:

www.desnorge.no

Det er ønskelig at all relevant informasjon om DES Norge, og lokalklubber
som ønsker egne sider, nå samles og gjøres lett tilgjengelig og søkbar.
Det som er lagt ut på de nye sidene, når det gjelder de lokale klubbene, er
de gamle sidene. Her er det trolig mange uriktige eller foreldete
opplysninger, så vi ber hver enkelt lokalklubb snarest sende inn oppdatert
informasjon, alternativt få laget nye sider tilpasset ny design (se nedenfor).
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Under emneknaggen KONTAKT finnes «Kontaktpersoner lokale DESklubber». https://desnorge.no/lokale-des-klubber/ Opplysningene her
er hentet fra den gamle websiden, og det er grunn til å anta at flere av
opplysningene her ikke er korrekte eller oppdaterte per dato. Vi ber dere
sjekke opplysningene ang. deres egen lokalklubb, og melde inn eventuelle
feil/endringer per e-post snarest til desnorge@gmail.com

Nye websider for lokalklubbene

Vi tilbyr vi nå innpass i vår nye webdesign for våre medlemsklubber, og seks
klubber har allerede meldt sin interesse for å fornye eller etablere nye sider
for sine lokalklubber. Dette gjelder lokalklubbene Moderklubben, Gol, Hol,
Ekeberg, Landås/Natland og Oppegård. Disse klubbene gar fått egen mail
om videre fremgangsmåte her.
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. Senere oppdateringer og vedlikehold søkes lagt inn
som inkludert i DES-Norge-medlemskapet.
Under fanen MEDLEMSKLUBBER har vi laget en eksempelside, kalt;
KLUBBSIDE FORSLAG. Her vises hvordan vi ønsker og tilbyr nye sider til de
klubber som vi ha undersider i vår nye design på vårt nye webområde.
Flere av medlemsklubbene har egne sider som er lenket opp mot den
gamle websiden til DES Norge, og det vil være gratis å fortsette denne
praksisen, men vi forutsetter da at undersidene for medlemsklubbene er
oppdatert informasjon og inneholder det klubben ønsker å formidle på sin
hjemmeside.
DES Norge har fått ny logo (se øverst side 1), og
lokalklubbene tilbys nå nye tilsvarende og
tilpassete logoer – eksemplifisert her.
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DES Norge – Årsmøte/Inspirasjonskonferanse – 11. mai 2020

Som tidligere informert, blir det generalforsamling for DES Norge mandag
11. mai 2020 på Granfos Konferansesenter på Lysaker. Innkalling kommer
senere.
Det legges opp til INSPIRASJONSKONFERANSE samme dag og sted.
Invitasjon og program for dagen kommer i neste info-skriv. Dersom
medlemsklubbene har spesielle temaer som ønskes drøftet eller aktualisert
i denne sammenheng, så er fristen for innspill satt til 31.01.2020.
Benytt vår nye mailadresse: desnorge@gmail.com

Medlemskontingent for 2020

Til slutt minner vi om innbetaling av medlemskontingent for 2020, ref.
skriv fra regnskapsfører Bjørn Solberg. Fristen er 31.01.2020.
Jan L. Jacobsen, sekretær (s)

