Hovedstyrets årsberetning 2017.
Hovedstyret i 2017 har hatt følgende medlemmer.
Styreleder

Bjørn Olsen

På valg 2018

Kasserer

Geir Øiestad

På valg 2019

Styremedlem

Hilde Hansen

På valg 2018

Styremedlem

Stian monn Iversen På valg 2019

Styremedlem

John Bekkenes

På valg 2018

Styremedlem

Harald M Nertun

På valg 2018

Regnskapsfører

Sølvi Wøien

Gruppene.
Det er etablert et fotball og et skistyret.
Fotballstyret består av.
Hilde Hansen
Kjersti Rypdal
Magnus Johanson
Inger Johansen(Gikk av i 2017)
Morten Solbakken(Gikk av i 2017)
Morten Bjerke

Skistyret består av.
Harald Mølmen-Nertun
Jan Roger Nygård
Ingunn Hellerud
Helge Birkenes
Kristin Kongslie

aerobic.
Nanna Strenghagen

Innebandy.
Ingen aktivitet.

Alpint.
Ingen aktivitet.

Dikemark IF er medlem av Asker Idrettsråd. (AIR).
Dikemark IF er tilsluttet følgende særforbund.
Norges fotballforbund.
Norges skiforbund.

Pr 31.12.2017 var det 594 registrerte medlemmer. (tatt ut fra s2s).

Møter.
Hovedstyret har prøvd så langt det har latt seg gjøre å ha månedlige
møter. Klubbens oppgaver er løst av styret på en god måte.
Hovedstyret har hatt representanter med i møter og samlinger som både
Asker kommune og Asker idrettsråd har bedt inn til.
Styret fikk en henvendelse fra Bjarte Mohn som har brøytet isen på di
nærliggende vannene rundt Dikemark på eget initiativ om vi kunne være
interessert i å starte opp en turskøyte gruppe i DIF.
Dette hørtes spennende ut så DIF sendte en formell søknad til Asker
Kommune om å få tillatelse til å brøyte på vannene.
Dette fikk vi godkjent og etter det så satte Bjarte i gang å søke etter
penger.
Det har nå resultert i en seks hjuling med skjær og ishøvel.

Økonomi.
Klubben har god økonomi. Det henvises til årsregnskap for detaljer.

Årsmelding fra gruppene.
Se egne vedlegg.

Styret vil takke alle trener, lagledere og andre frivillige for en flott innsats i
2017.
Styret håper at medlemmer i klubben vil fortsette å påta seg verv slik at
DIF kan fortsette det gode arbeidet som blir gjort for å gi et godt
aktivitetstilbud til alle i vårt nærmiljø.
Styret søker årsmøte om ansvarsfrihet.
April 2018.
Hovedstyret ved styrets leder
Bjørn Olsen.

