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INFO 5/2021 

 
Minner om «DES-seminaret 2021» 

Hold av datoene 9. og 10. september 2021 

 
 
Vedlegg: 

• Protokoll fra Årsmøtet i DES Norge, 3. mai 2021. 

• Oppsummeringer, drøftingssakene, 3. mai 2021. 
 

Styreleder har ordet: 
Først av alt; Takk til Fabian Stang for hans innsats som styreleder de siste fire 
årene.  Dernest; Takk for tillit som nyvalgt styreleder.  Jeg gleder meg til å ta 
fatt på oppgavene, selv om utfordringene åpenbart kan bli store.  Erfaringen  
min i DES Norge er kun én styreperiode, men jeg har vært 
medlem i De eldres boligspareklubb Landås/Natland 
(Bergen) siden 1999.  Jeg forstår bekymringen blant flere 
av dere, hvorvidt DES-tanken nå er «liv laga», men jeg 
har likevel store forventninger til det planlagte DES-
seminaret i september.  Jeg håper alle medlemsklubbene 
kan stille med to representanter slik at vi kan møtes for 

 

 
 

gode samtaler og sammen utforme en strategi som forklarer og forsvarer DES-
tankens relevans, aktualitet og bærekraft for fremtiden. 

Jan. 

 
 
 

SISTE NYTT: 
 

DES-seminar i 2021  
Viser til INFO 4/2021 med tilhørende vedlegg.  Oppsummeringer fra drøftingene 
på Årsmøtet 2021 (3.5.) er vedlagt.  Saken forfølges av arbeidsgruppen, og 
ytterligere innspill og meninger fra medlemsklubbene kan sendes inn per e-post 
(desnorge@gmail.com) eller via vårt kontaktskjema på www.desnorge.no – 
helst innen 15. mai.   

mailto:desnorge@gmail.com
http://www.desnorge.no/
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Endelig program for DES-seminaret i september vedtas av styremøtet 3.juni.  
Etter dette blir endelig opplegg med invitasjon og påmelding sendt ut i neste 
info. 
 
 
Enhetsregisteret i Brønnøysund (Brreg) – organisasjonsnummer 
Styreleder inviterer til ZOOM-møte for de klubbene som er rammet av 
manglende organisasjonsnummer fra Brreg.  Dette gjelder klubbene i Bergen, 
Eidsberg, Eidsvoll og Kongsberg.  Styreleder kontakter disse direkte.   
 
Inntil videre anmoder vi alle andre klubber om ikke å innmelde eventuelle 
vedtektsendringer til Brreg, da dette i verste fall kan utløse krav om endringer i 
organisasjonsform (til Boligbyggelag).  Vi kommer tilbake til dette i juni-infoen. 
 
 
Websider – desnorge.no – tillatelser for bildebruk 
Vi gjør oppmerksom på at medlemsklubber som har utformet egne sider, som 
er linket til  https://desnorge.no/lokale-des-klubber/ , må selv sørge for at 
nødvendige tillatelser for bruk av bilder på sidene er gitt fra rette 
opphavspersoner.  Vi skal ta en egen gjennomgang rundt dette i juni-infoen og 
under seminaret i september. 
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