
Arsmfte Dikemark ldrettsforening 2018 

Tidspunkt: 27. mars 2019, klokken 1900 
Sted: Vardasen skole 
Antall deltagere: 16 inklusiv sittende styre. 
Referent: John E. B. Bekkenes 

1. Valg av ordstyrer - Bj0rn Olsen - enstemmig 
2. Godkjenning av innkalling - godkjent enstemmig uten kommentarer 
3. Valg av referent og to personer til a underskrive protokoll - 

*Referent: John E. B. Bekkenes - enstemmig 
*Protollsignering: Rolf Utheim og Dag Erik Kongsli - enstemmig 

4. Arsberetning 
Arsberetning Hovedstyre 2018 
Arsberetning DIF Fotball 2018 
Arsberetning DIF langrenn 20i8 
Arsberetning DIF turskevtsr 2018 
Arsberetning DIF Aerobic :2018 

L 
Alie arsberetninger ligger pa DIFs hjemmeside dif.no 
Alie arsberetninger godkjent uten innsigelser. 

5. Regnskap 2018 

DIF fikk i 2018 et reelt overskudd pa 157.000 kr. lnntekter/kostnader og resultat er pa 
samme niva som tidligere ar. Arsaken tit at regnskapet viser overskudd pa 1,65 mill 
skyldes utbetaling av mva kompensasjon knyttet til kunstgressbanen som i sin helhet 
benyttes til nedbetaling av Ian. I tillegg har vi fatt utbetalt tippemidler pa 2,4 mill som 
er betalt direkte mellom Asker Kommune og Kommunalbanken hvor klubbens 
banklan er. Etter disse store innbetalingene i tillegg til at klubben har fulgt en 
aggressiv nedbetalingsplan er lanet redusert fra 5 mill til 500.000 pa tre ar. Det ma 
imidlertid settes av ca 100.000 pr ar for a mete fremtidig bytte av dekke som har en 
levetid pa ca 10 ar. 

Regnskapsrapport til arsm0tet ligger pa hjemmesiden dif.no 

Regnskapsrapport for 2018 enstemmig vedtatt uten innsigelser. 

6. Budsjett 2019 

Vi budsjetterer med omtrent samme inntekter og kostnader neste ar, men 
nedjusterer forventningen til antall medlemmer noe. 

Budsjett for 2019 ligger hjemmesiden dif.no 
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7. Medlemskontingent 

vldereferes for 2019 pa samme niva som i 2018. 

*Kontingent for enkeltmedlem 350 kroner 

*Kontingent for familier 500 kroner 

8. lnnkomne forslag 
Det var ett innkommet forslag til styret f¢r arsm¢tet. Dette omhandlet tema rundt 
preparering av langrennsareal og 1¢ypepreparering, samt forslag til eventuelle 
Innkjep av utstyr i den forblndelse. I forkant av arsm0tet ble det avklart at 
langrennstyret har fullmakter til a behandle og effektuere denne sak uten at det 
gj¢res nae arsm0tevedtak i den forbindelse. Etter samtale mellom leder av 
langrennstyret og forslagshaver, bestemte saledes forslagshaver a trekke saken f0r 
arsmetet. og saken ble altsa ikke arsm0tebehandlet. 

9. Eventuelt 
-Arsm¢tet minnet styret om at det DIF fyller 75 ar i 2019, og at deter forventet en 
markering av dette. ldeer som ble nevnt var e.g. Aktivitetsdag pa DIF-anlegget, t 
skjorter med DIF-motiv, bankett for ledere og trenere med mer. Forslag om at 
hovedstyret utnevner en festkomlte. Dette vii behandles ved neste stvrernete. 
-Arsm0tet foreslo at styret tar initiativ til en sterre vardugnad. De~e vii behandles 

ved neste stvrernete. 
-Det ble papekt at rabaterte st0ttemedlemskap ikke lenger er akseptert fra NIF. Om 
tidligere st0ttemedlemmer ensker a sta som ordincert medlem av klubben anmodes 
de om a melde seg inn pa ordlneert vis, ved a sende mail til innogutmelding@dif.no 

10. Valg 

Valgkomiteens innstilling bel valgt enstemmig ved akklamasjon. 

Etter arsmll)tet bestar DIFs hovedstyre av fCl!lgende styremedlemmer: 

*Bj0rn Olsen Leder 
Valgt for to ar ved fjorarets arsm0te og er pa valg igjen ved neste arsm0te 

* Geir {l)iestad Nestleder og Kasserer 
Gjenvalgt ved arets arsm¢te og er pa valg igjen om to ar 

* John Egeland B¢gh Bekkenes Styremedlem 
Valgt for to ar ved fjorarets arsm0te og er pa valg igjen ved neste arsm¢te 

*Hilde Hansen Styremedlem, ansvarlig for medlemsregister 

Gjenvalgt ved arets arsm¢te og er pa valg igjen om to ar 

*Bjarte Mohn 
Gruppeleder, velges hvert ar 

Styremedlem~ leder av tursk0ytegruppa 
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*Kristian Lindland 
Gruppeleder, velges hvert ar 

*0yvind Wergeland 
Gruppeleder, velges hvert ar 

Styremedlem, led er av fotballgruppa 

Styremedlem, leder av langrennsgruppa 

Samtlige valgt enstemmig, etter valgkomiteens innstilling. 

Avgaende styremedlemmer, Harald M~lmen Nertun og Stian Monn Iversen ble 
takket for god innsats som styremedlemmer. 

Sted/dato 

A~ ;)_(, Ol/ !°! 
Sted/dato 

As~ 2-_GociR 

Rolf Utheim 
Protokollsignatar 

J>rk~ 
Dag Erik Kongsli 
Protokollsignatar 
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