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Til medlemsklubbene 
i DES Norge 
 

 

Godt nyttår! 
 
 
Lederen har ordet: 
Innledningsvis vil jeg takke våre medlemsklubber for mange og gode 
innspill gjennom 2020, og et solid engasjement rundt vår kartlegging i 
november om hva som opptar våre medlemsklubber for tiden.  Det er 
med stor glede jeg inviterer alle medlemsklubbene til DES-seminar 2021, 
og det er mitt håp at alle klubbene benytter seg av de mulighetene som 
et slikt seminar kan gi.  DES Norge gir støtte og råd til medlemsklubbene 
 

 
 

når det gjelder forvaltning og juridiske forhold i det 
daglige, og i den forbindelse har vi nylig inngått en 
rammeavtale med Advokatkontoret Lippestad AS for 
leveranse av juridiske tjenester.  Nedenfor orienterer 
sekretæren mer om dette og opplegget for seminaret.   
Med ønsker om et godt nytt arbeidsår. 

FS  
 
 
NYTT FRA STYRET - sekretæren informerer: 
 
I lys av den siste utviklingen av Covid-19-situasjonen velger DES Norge å 
utsette berammet seminar (i februar) til april – nærmere bestemt torsdag 
22. og fredag 23. april 2021.  Vi ber medlems-klubbene notere seg datoene.   
 
Årsmøte 2021 for DES Norge (tidligere berammet til primo mai) vil bli 
avviklet som en del av seminaret i april. Saker om vedtekts-endringer, eller 
andre saker som ønskes behandlet i årsmøtet, sendes styret innen 1. mars, 
jf. vedtektenes § 5.2. 
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Sted for seminaret blir Quality Hotel Expo på Fornebu.  Som tidligere 
informert, inviteres alle medlemsklubbene til seminaret (lunsj til lunsj) for 
inntil 2 deltagere per klubb.  Egenandelen blir på kr. 500.- per deltager som 
inkluderer full pensjon fra lunsj til lunsj, møterom, samt overnatting i 
enerom. Resten dekkes av DES Norge. Reisekostnader må dekkes av 
medlemsklubbene. 
 
Ytterligere info og påmelding til seminaret og årsmøtet kommer medio 
februar. 
 
 

 

 

 
Ny samarbeidspartner fra 2021 

 
https://advokatlippestad.no/ 

 
DES Norge og Advokatfirmaet Lippestad AS har fra 1.1.2021 inngått avtale 
om advokattjenester, møterom og medlems-service. Det er Advokat Anna 
Marion Persch og Advokat Geir Lippestad som er ansvarlige advokater fra 
Advokatfirmaet, som også vil delta og bidra på seminaret i april.   
 
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 

 
Medlemskontingent for 2021 
Til slutt minner vi om innbetaling av medlemskontingent for 2021, ref. 
skriv fra regnskapsfører Bjørn Solberg.  Fristen er 31.01.2021. 
 

Jan L. Jacobsen, sekretær (s) 


