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Saksliste årsmøte 17. mars 2020 
 

1. Åpning 

2. Konstituering 

• Godkjenne stemmeberettigede 

• Merknader til innkalling 

• Godkjenne saksliste 

• Valg av møteleder 

• Valg av sekretær 

• Valg av to til å underskrive protokoll 

3. Behandle årsmeldinger 2019 

4. Behandle revidert regnskap 2019 

5. Ny lov etter nye retningslinjer fra Idrettsforbundet 

6. Behandle innkomne forslag og saker 

7. Fastsette kontingent for 2020/21 

8. Budsjett for 2020 

9. Behandle organisasjonsplan (Klubbhåndbok) 

10.  Valg  

• styrerepresentanter Slåstad IL 

• representanter til Årsmøte SOIR  

• representanter til Idrettstinget  

• representanter til Slåstad samfunnshus 
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Årsmelding hovedlaget Slåstad IL 2019 
 

I 2019 har Slåstad IL hatt dette hovedstyret: 

Styreleder   Tormod Aamodt 

Nestleder/sekretær  Jeanette Sveen 

Styremedlem 1  Knut Andreassen 

Styremedlem 2  Per Øyvind Benterud 

Styremedlem 3  Mette Krybelsrud 

Styremedlem 4  Helga M. Flatebø 

 

Engasjement: 

Daglig leder             Erland Nordsetmoen                                                  

Regnskapsfører  Erland Nordsetmoen  

 

I tillegg har leder for Trondsbu, orienten og leder i valgkomiteen vært innkalt til møter. 

I 2019 er det avholdt 9 styremøter, og det er behandlet 37 saker, hvorav 3 møter med 

hovedfokus på planlegging og evaluering av arrangement. 

 

Hilde Kristin Korbøl og Trond Erling Haugen har vært henholdsvis leder og kasserer i SOIR. 

 

Medlemstallet pr. 31.12.18 var 354 hvorav 66 under 20 år.  

Pr. 31.12 19 var vi 391 hvorav 85 under 20 år  

5 æresmedlemmer inngår i medlemsmassen. 

 

Prisutdelinger har vært til: 

Talent- og aktivitetspris 2019:  Ingen 

Innsatspokal for 2019 under 17 år:  Ingen 

Innsatspokal for 2019 over 17 år:  Foreløpig ikke tildelt 

 

Økonomi: Slåstad IL har tilfredsstillende økonomi 

Dugnadsbaserte inntekter har kommet fra Amundløpet, Dølisjøen Rundt og Trondsbu-

kaféen. 

Det mottas også aktivitetsstøtte fra Sør-Odal kommune i forbindelse med våre arrangement. 

Mottatt støtte fra private givere til løypekjøring og preparering av skøytebaner, 

sponsorinntekter til Amundløpet, samt annonsesalg i Orienten.   

Vi mottar også et bra beløp fra Grasrotandelen hos Norsk Tipping, takket være dere som har 

markert Slåstad idrettslag som sin Grasrotmottaker når dere spiller hos Norsk Tipping. 
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Vi har fornyet en 3-årig avtale med hovedsponsor Odal Sparebank, hvor også 

forsikringsavtale med Eika forsikring inngår.  

Veflen Entreprenør AS er vår største økonomiske bidragsyter blant private bedrifter. 

Vi har også mottatt gavemidler fra Odal Sparebank, Prosjekt skøyteglede 

v/Sparebankstiftelsen DNB og Sparebankstiftelsen Hedmark. 

Det er gjort en iherdig innsats for å skaffe flere medlemmer til laget igjennom 2019. Blant 

annet har Tora Herud gått fra dør til dør i deler av bygda. Dette har gitt gode resultater! 

 

Tusen takk til alle som bidrar! 

Styret 

Slåstad/17.03.20  Signatur 
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Årsmelding barneidretten 2019 
 

Leder: Mette Krybelsrud 

 Ida Merete Bekken 

Ingrid M. F. Løften - Konstituert f.o.m. høsthalvåret: 

 

ØKONOMI 

Gruppa har brukt penger på dans/zumba, svømming, klatring, nissemarsj og 

sommeravslutning. 

DELTAGERE: 2019 

23 deltagere første halvår (vår) 

26 deltagere andre halvår (høst).  

Kvinnenettverket i Sør – Odal har hatt med 12 barn. 

 

AKTIVITETER: 

Ball-lek, basis, skøyter, ski, svømming, natursti, orientering, dans, zumba, gå-tur til 

gapahuken ved Nordsettjennet, halloween-lek, nissemarsj. 

Aktivitetsdager har hovedsakelig vært torsdager. 

Sommeravslutningen ble avholdt på Skarnes lekeland. Der ble det delt ut diplomer og 

plaketter til barna. Lederne mottok en liten påskjønnelse. Så ble det spist pølse, kake og is. 

Små og store lekte og koste seg i lekeland.  

Høstsesongen ble avsluttet med Nisse-marsj fra skolen via Slåstadhella til Jokern og 

julegrantenning. 

Mette K. Krybelsrud / Ingrid M. F. Løften 

Slåstad/17.03.20  Signatur 
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Årsmelding fotballgruppa 2019 
 

Status på spillere per nå.  
 
Henrik:  Fortsatt aktiv på Skarnes. Det er nå ikke nok spillere på Skarnes til å stille lag, 

ettersom 2010 som de spilte med i fjor, valgte å samarbeide med Sander/Ullern, så 
Skarnes 2009 går enten til Sander eller FUVO. Diskuteres i disse dager.  

Adrian: Spilte på Skarnes i 2019, men usikker på hva som skjer i år etter at treneren Helge 
gikk bort i fjor. 

William: Sluttet på Skarnes våren 2019, ikke aktiv per nå.  
Elias:  har sluttet med fotball, sluttet etter 2018 sesongen 
Anna:  spilte 2019 sesongen i Nord Odal, per nå usikker på om hun vil fortsette.   
 
Banen ble klipt av ett lite knippe foreldre, håper på å få til en dugnad i år også. 
Jeg har forsøkt å få Skarnes IL til å bruke bana slik at den blir mer brukt, men har ikke lykkes med det.  
 
Det ble kjøpt inn 3`er bane som ble satt opp ved barnehagen, deretter flyttet til Idrettsplassen.   
 
Det ble i august arrangert en hyggelig samling med kamp imellom foreldre og barn, med grilling 
etterpå. Dette var et koselig tiltak som ble satt stor pris på. 
Her ble også 3 `er bana innvidd. Tiltaket fortsettes med to slike samlinger i 2020. 
 
Det er ungdomstreninger på tirsdager, og det spilles litt fotball der. Det har vært 10-11 per gang, og 
antall deltakere øker. 
 
 
 

Slåstad, 17.03.20 Signatur 
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Årsmelding for skigruppa 2019 
 

Leder:       Knut R. Andreassen 

Sportslig ansvarlig/sekretær/nestleder:  Tormod Aamodt 

Driftsansvarlig:     Rune Gusterud 

Drift/prosjekt/løyper:    Karsten Thoner 

Allerede 8. desember 2018 ble sesongen i Trondsbumarka åpnet. Vinteren var preget av 

ujevne forhold, men det var skiføre på høgda mesteparten av vinteren. Vegen ble stengt 

allerede 25. mars, men snøen i høyden holdt seg, og via Balsjøen var det mulig å komme seg 

ut på ski til langt ut i april. Siste kjøring med løypemaskinen var 4. april. 

Denne sesongen ble det endelig et skikkelig skirenn på Trondsbu igjen. Klubbene i Sør-

Hedmark gikk sammen om å arrangere Volvo-CUP, og 9. februar var det Trondsbu som var 

stadion. Værgudene viste seg fra sin verste side, men både brøytemannskap og 

løypemannskap gjorde en iherdig innsats og løpet ble vellykket. 56 barn i alderen opp til 14 

år deltok. Kiosken på Trondsbu var velfylt hele dagen. 

Lysløypekarusellen ble i 2019 arrangert av Oppstad IL. Alle lysløypene i Sør-Odal ble benyttet 

til ett eller flere arrangement. ca 60 deltakere var innom karusellen. 

Odal skilek gir tilbud til kommunens barn og aktiviteten rullerte i Sør-Odals skiløyper. 

Tilbudet er kjærkomment for skiglade barn i 3. til 7. trinn. Oda Lohne Aarstad på 16 år er 

ivrig trener. 

Løyper ble ordnet og utstyr lånt ut til aktivitetsdager for flere av kommunens barneskoler.  

Anders Lohne Aarstad samt Halvor Korbøl Thoner har representert Slåstad i renn gjennom 

hele vinteren. 

Halvor hadde sine beste resultater i sesongen 18/19 med 61. plass på NM 5-mila. Mindre 

FIS-poeng etter nedtrapping av satsinga førte til start i lavere pulje. Dette resulterte i ledelse 

ved egen målgang og plass i lederstol og tv intervju på NRK. I Birkebeinerrennet ble han nr. 

66 og i Skarverennet nr. 42 

Anders deltok i Sjusjøcupen, ble nummer 24 av 31 deltakere totalt. I KM sprint ble han 

nummer 19 og i KM distanse klassisk nummer 14.  

Følgende løpere representerte Slåstad i årets Birkebeinerrenn: Jan Åge Nymoen, Bjørn 

Steinbekken, Ole Edvard Gjerstadberget, Magnus Herud, Halvor Korbøl Thoner og Anders 

Lohne Aarstad. Halvor og Ole Edvard klarte merkekravet i sine klasser i år. 

Knut Andreassen 

Slåstad, 17.03.2020  Signatur 
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Status Prosjekt Løyper i Trondsbumarka 

Inn fra nord (Balsjøen) og oppgradering av andre traseer med en totallengde på 10100 meter 

og innkjøp av aggregat til lysløype. Arbeidet er nå ferdigstilt og godkjent av 

fylkeskommunen. 

Kostnadsramme for prosjektet var 450000 kr. Det ble bevilget spillemidler på 225000 kr til 

arbeidet. Sparebanken Hedmark bevilget 50000 kr og Odal Sparebank har bevilget 100000 kr 

i gavemidler til prosjektet. Dugnad, fleksibel bruk av utstyr fra Trond Aarstad, Trond Erling 

Haugen, Lars Egil Logna, Markus Kvisla og Karsten Thoner samt egne midler fra idrettslaget 

har fullfinansiert prosjektet. 

Aggregatet til lysløypa fungerer utmerket, med automatikk som gjør at det kan betjenes av 

hver enkelt fra utsiden av garasjen. Lysløypa lyser da i en time med mulighet for å forlenge 

for en ny time. 

Grunneierne langs traseen har velvillig inngått avtaler for at vi kan avskoge, grave, legge 

stikkrenner og lage bruer. Arbeidet som er gjort har forbedret forholdene for løypekjøring. 

Breddeutvidelser, planering, massekjøring og avskjæringsgrøfter har gjort traseen tørrere og 

snøen kommer lettere ned på bakken. Likeledes har legging av stikkrenner og bygging av 

bruer gjort at vi kan komme i gang med løypekjøring på mindre snømengder.  

 

Vinteren 2019 var det meste av arbeidet gjort og vi fikk gode tilbakemeldinger fra skiløperne 

på arbeidet og kvaliteten på løypene. Trafikken er økt betydelig, våre følgere på Facebook er 

doblet på under 3 år til over 1000 og trafikken og omsetning i kiosken er økende. 

Skoleklasser har flittig brukt området denne vinteren og vi ser en økende tilstrømming av 

barnefamilier i helgene. Muligheten for å komme inn i området fra Balsjøen har bidratt til 

økt trafikk fra nord i Kongsvinger, sør i Grue og fra Nord Odal 

 

Karsten Thoner 

Slåstad, 17.03.2020  Signatur 
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Årsmelding Trimgruppa 2019 
 

Leder Helga M Flatebø  

Medlemmer Eivind Hartmann, Solveig Flatebø, Geir Wæhle og Heidi Tveter som praktisk 

medhjelper. 

Vi har hatt om lag 4 møter i tillegg til telefon- og internettkontakt. Møtet hos Geir på Odals 

værk med servering av multebløtkake var årets høydepunkt.  

Dølisjøen Isfestival med Amundløpet 19.januar Det 5. Amundløpet i rekken må også 

betegnes som en suksess. Til tross for noe kaldt vær dagene før, og på morgenen før 

arrangementet startet hadde vi godt oppmøte. Ordfører Hvithammer åpnet arrangementet 

med mange godord om vår tilrettelegging og idrettslagets viktige rolle for å oppnå god 

folkehelse. Skøytepresident Mona Adolfsson fulgte opp på tilsvarende måte. «Brøytekæra» 

hadde igjen gjort en utmerket jobb med banene.  FinKam -hockeygutta fra Finholt sørget for 

god oppmerking av farlige sprekker i isen. Rekordmange deltakere kom til 50 km distansen, 

disse ble startet av Ordføreren. Det var noe lavere deltakelse i trimklasser og 

barneaktiviteter, noe kulden i tiden før start sannsynligvis var årsaken til. Etter Amundløpet 

og barnas aktiviteter hadde Kongsvinger kunstløp for 3. året oppvisning for oss, deretter 

premieutdeling, lysshow med lokale aktører og fyrverkeri. Kvelden ble avsluttet med 

«Aftersjess» i vår langhuslavvo, med skøyte-quiz, opptreden ved Anita Ihler, Nils O. Ottesen 

og Øivind Roos. Alle de 4 S-ene var til stede, og så ut til å kose seg gjennom hele dagen. Vi 

takker de ca.70 dugnadsmannskapene for utmerket innsats før, under og etter 

arrangementet. Vi takker også grunneiere for at vi får tilgang til Slåstadhella til gunstige 

betingelser for idrettslaget. Hilsen Erland 

Måneskinnstur på Dølisjøen onsdag 20.februar midt i vinterferien møtte ca 50 stk med 

smått og stort opp for å gå litt på skøyter og være sosiale i lavvoen. Fakler ble satt opp rundt 

banen og langs traseen. Stemningen var god selv om månen ikke slapp igjennom skyene. 

Lyskasterne ble etter hvert satt på slik at de minste fikk ‘se’ litt også.  

Etter forhåndsomtale i media og på Radio Kongsvinger dukket det også opp noen som var på 

Slåstadhella for første gang ����  

Heidi Tveter fortalte om månefaser og stjernetegn på turen over isen til Øfstgardsholmen i 

nord. 

Solveig Flatebø, Heidi Tveter og undertegnede sørget for et hyggelig arrangement med salg 

av kioskvarer og fikk gode tilbakemeldinger fra de fremmøtte. Vi takker grunneier Karsten 

Thoner og Hilde Kristin for at vi fikk lov å bruke Slåstadhella!  
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Bli-kjent tur 2.pinsedag, 10.juni 

Geir Wæhle og Eivind Hartmann arrangerte på vegne av trimgruppa årets bli-kjent-tur i 

nærområdet rundt Odals Værk. Marit Judin var hyret inn som guide og fortalte flittig om de 

mange husmannsplassene rundt Værket på 1900-tallet til de 42 fremmøtte som var i alderen 

fra 8-89 år! Været var bra og medbrakt niste ble inntatt på blant annet låvebrua på Jonsrud. 

Turen startet ved hovedhuset på Odals Værk, gikk innom husmannsplassene Rismyr, 

Valstadkjerka, Ruud, Maurtun, Hølet, Knøla, Svansrud nedre, Lykkja, Jonsrud, Peksrud og 

endte på Rismyr nedre. 

 

Dølisjøen rundt søndag 29. september  

For 42.gang ble Dølisjøen rundt arrangert, denne gang på søndag igjen og tilsammen 232 

startende, 61 aktive, 171 mosjonister som inkluderte 6 startende på hest er nest beste 

resultat i antall deltagere noen gang. I tillegg var rundt 45 frivillige i sving før, under og etter 

arrangementet.  

Resultater: Aktive syklister og løpere:  

20 km sykkel damer: Cathrine Andersen, Odal SK 

20 km sykkel menn: Fredrik Lysakerrud, Odal SK 

K 17-19 sykkel: Oda Lohne Aarstad, Odal SK/ Slåstad IL 

M 17-19 sykkel: ingen deltagere 

K 15-16 sykkel: Elise McKinlay, Nes SK 

M 15-16 sykkel: Gustav Amundsen, Nes SK 

K 13-14 sykkel: ingen deltagere 

M 13-14 sykkel: Christian-Olaus Sween, Eidsvoll SK 

K 11-12 sykkel: ingen deltagere 

M 11-12 sykkel: Kevin Andre Vestli, Nes SK 

 

12 km løp, kvinner: Cathrine Andersen, Team Driv Trening-Milslukern 

12 km løp, menn: Ola Korbøl, Mosvik IL-Friidrett  

12 km løp J 15-16: Aasne Sofie Ellevold, Sander IL 

12 km løp G15-16: Ingen deltagere 

4 km løp J 13-14: Ingen deltagere 

4 km løp G 13-14: Ingen deltagere 

4 km løp J 11-12: Ingen deltagere 

4 km løp G 11-12: Karsten Ellevold, Oppstad IL 

I tillegg var det egen barneløype med sykkel og aktiviteter for de minste. 
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Trimkassene.  

Det har blitt satt opp en ny trimkasse ved Ormhella, så da er antallet kommet opp i 11 kasser 

til sammen. Ved telling av bøker ble det registrert totalt 3.767 turer ����  

Her er en oversikt over antall besøk og de mest ivrige trimerne på hvert sted:  

 

Gapahuken ved Trondsbu– antall besøk: 169 

Karsten Thoner – 13 

Marit Thoner - 9 

Elin og Trond Erling Haugen – 7 

 

Fjellbu – antall besøk: 805 
Per Gunstein Nylend - 207 
Inger Sanda - 205 
Laila Rustad – 63 
 
Sauskallen – antall besøk: 715 
Inger Sanda - 135 
Hilde Sander - 119 
Majsan Viktorzon -116 
 
Hellerud – antall besøk: 519 
Constance L. Veflen – 92 
Eva Opåsen Hansen -91 
Jeanette Eriksen - 57 
 
Åsen – antall besøk: 421 
Unni Bodding - 88 
Troja-Cindy - 88 
Bjørn Steinbekken -59 
Bjørg Steinbekken - 44 
 
Østby – antall besøk: 247 
Oddvar Stenhaugen - 69 
Oddmund Thorstensen -40 
Hans Kristian Johnsrud Stepien - 14 
 
Krysset - antall besøk: 480 
Bjørn Steinbekken -72 
Bjørg Steinbekken -56 
Ragnhild Vangen – 46 
Åge Vangen - 46 
 
Ulvåsen - antall besøk: 45 
Bodhild I Sjøvik – 7 
Amund Sjøvik – 6 
Karsten Thoner – 3 
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Nordsettjennet – antall besøk: 70 
Randi Rudshaug -14 
Øyvind Rudshaug -11 
Liam Stian Lund - 3 
 
Sisselrud – antall besøk: 281 
Kjell Fredheim - 27 
Astrid Elverheim – 33 
Erland Nordsetmoen - 19 
 
Ormhella - antall besøk: 15 
Rolf Herud – 4 
Astrid Fjellvang – 4 
 

Trimkassene våre har blitt markert på de nye kartene som har blitt til gjennom et samarbeid 

mellom Slåstad idrettslag og Slåstad grendeutvikling. På oppslagstavla til grendeutviklinga 

ved Thonern er det satt opp et stort turkart hvor alle turstier og turmål og gapahuker i 

området er inntegnet. Det er også laget mindre kartutsnitt; disse får du kjøpt inne på 

butikken. Selve jobben med kartene er gjort av Ole Kristian Steinbekken og Odal O-lag. 

Dametrimmen 

Aashild Vold Solberg har nå stått for dametrimmen i 21 år og har her skrevet noen ord:  

Dette året ble dametrimmen gjennomført på tradisjonell måte; en vårsesong og en 

høstsesong med halvannen time trim én dag i uka. Denne sesongen ble det ikke kjøpt inn 

noe nytt utstyr. Det har til sammen møtt 14 damer, og med synkende oppmøte utover 

høsten, falt det naturlig å avvikle «Aashild-trimmen». Takk til alle dere flotte damer som har 

møtt opp i alle disse årene! Hilsen Aashild 

 

Helga M Flatebø 

Slåstad/17.03.20  Signatur 
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Årsmelding Ungdomsgruppa 2019 
 

Det har i 2019 ikke vært organisert aktivitet i ungdomsgruppa da det er manko på unge 

ledere. Det har også vært noe diskusjon rundt ønsker om etablering av ei "hestegruppe" 

men ingen i styret har hatt kapasitet til å ta skikkelig tak i dette. 

Styret 

Slåstad/17.03.20  Signatur 

 

 

Årsmelding Klubbhuset 2019 
 

Gunnar Thoner, leder 

Hovedleietaker Tælt & 2-takt har sine møtelokaler i vestre del av bygget, og benytter dette 

hver torsdag året igjennom. 

Det har vært noe sporadisk utleie av kjøkken og møterom i løpet av året. 

Idrettslaget har sine styremøter og SOIR benytter salen til sine møter. 

Tælt & 2-takt tok på seg ansvaret for å drenere på sørsiden av klubbhuset som en del av 

leieavtalen. Tom Nordengen og Sigurd Kvisla tok tak og fikk laget en grøft som leder vannet 

vekk fra grunnmuren. 

Site Service har leid deler av parkeringsplass og tilgang til toaletter siden april. Dette har gitt 

idrettslaget kjærkomne inntekter, og noe ekstraarbeid for daglig leder.  Fiberutbyggingen på 

Slåstad går mot slutten, og Site Service sitt lager på parkeringsplassen blir fjernet i løpet av 

våren 2020.  Det inngår i leieavtalen at parkeringsplassen skal gruses opp etter endt 

leieperiode. 

Gunnar Thoner 

 

Slåstad/17.03.20  Signatur 
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Årsmelding Orienten 2019 
 

Tora Herud, redaktør  

Kari Vikerhaugen, journalist  

Kjetil Sjøen, journalist 

Knut Egil Sjønneng Sjøen, journalist 

 

Orienten-redaksjonen har hatt ett møte per utgivelse. Kari stiller på idrettslagets styremøter, 

henter Orienten på trykkeriet, delvis med Kjetils hjelp, og adresserer bladene. Kjetil har 

ansvaret for kontakt med gruppene og innhenting av stoff. Sønnen Knut Egil bidrar fortsatt, 

men har det også travelt med skolearbeid. Vi får fortsatt lite stoff, få ideer og datoer for 

aktivitet i gruppene.  

Orienten nr. 1 – Dølisjøen isfestival med Amundløpet og fire S-er på isen, bare Slåstad fikk til 

langløp på skøyter i Norden denne vinteren. Spesialpedagog Karin Haug roser idrettslaget og 

de frivillige for å skape gode mestringsmiljøer for barna på Dølisjøen.  

Orienten nr. 2 – 42 personer deltar på Bli kjent-turen i området rundt Odals verk. Jeanette 

Sveen intervjues som ny nestleder i idrettslaget, og Lars Herud som ny ansvarlig for 

Trondsbu. Slåstad skole stenger dørene, og det blir ei ny tid for Slåstadgrenda. 

Orienten nr. 3 – Ola Korbøl vinner Dølisjøen rundt for fjerde gang. 232 aktive og mosjonister 

deltar. Barneidretten og dametrimmen fortsetter på Slåstad samfunnshus. Knut Egil Sjønneng 

Sjøen skriver om e-sport. Hva skjer videre med bygget som huser Slåstad samfunnshus og 

den tidligere skolen, og som Sør-Odal kommune eier? Samfunnshuset disponerer 30 prosent 

av bygget. Slåstad får nye turkart. 

Orienten nr. 4 – Det legges ned et stort arbeid med å forbedre løypetraseer og vedlikehold på 

garasjen til løypemaskinen. På Trondsbu er den årlige ved og vaske-dugnad. Flotte skiløyper 

er klare i slutten av november. Erland Nordsetmoen får «Folkehelseprisen i Hedmark 2019». 

Henrik Benterud Tveter satser på langrenn, og Sigmund Helgedagsrud blir europa- og 

verdensmester i disco freestyle. Kommunen vedtar minimumsdrift av skole og 

samfunnshusbygget i 2020. 

Leder av idrettslaget leverer stoff til sin faste spalte og vi holder god kontakt med daglig 

leder. Annonsemengden har vært stabil, og Slobrua er tilbake med annonser. Alle oppfordres 

fortsatt til å komme med tips, ideer, stoff, ros og ris. 

Tora Herud 

 

Slåstad/17.03.20  Signatur 
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Årsmelding Trondsbu 2019 
 

Jeg overtok som Trondsbuansvarlig etter vinteren 2019. Men jeg har vært med i 

Trondsbukomitéen i et par år. Jeg har ikke oversikten over hvor mange vertskapshelger som 

ble gjennomført sist vinter men det var en bra sesong. Hytta var oppe noen dager i 

vinterferien også uten at dette trakk nevneverdig med besøkende. 

Nok en bra vinter. 

Vinteren 2019 startet før jul og fortsatte utover i januar. Det skulle vise seg at denne 

vinteren skulle ligne mye på forrige vinter. Bra med snø og mange fine løyper trakk mye folk 

til Trondsbumarka og til Trondsbu.  

Trafikken i løypene foregår ikke bare på søndager, den er spredd utover ukedagene, særlig 

når solen kommer høyere på himmelen. Med fin løypetrase´ fra Balsjøen kommer det etter 

hvert en del folk derfra også.  

Denne adkomstveien gjorde det også sist vinter mulig å holde skisesongen i gang helt inn i 

påsken. 

Sommer og høst. 

Trondsbu har ikke vært åpen for servering på sommertid. 1. september var det planlagt at 

Kvinnenettverket i Sør-Odal skulle opp dit for å ha aktiviteter for mødre og barn. Når dagen 

kom viste værgudene seg fra sin verste side med høljregn. Arrangementet ble derfor avlyst. 

 

Utleie 2019 

Hytta ble leid av Ole Sverre Moss jaktlag i forbindelse med elgjakta den 11. – 12. oktober. 

Dette har vært tradisjon i flere år. 

Helgen 1. – 3. november ble hytta utleid til Skjeberg og omegn, jeger & fisk – 

ungdomsgruppe fra Østfold. Dette er også et tradisjonelt og populært leieforhold.  

Samme lørdagen var det også en stor løypedugnad i skiløypene rundt og innenfor Trondsbu. 

Dugnaden ble avsluttet med varm mat og drikke inne på Trondsbu. Gjengen fra Skjeberg fikk 

også mat når de omsider kom inn igjen på ettermiddagen. 

Denne ungdomsgruppa av Jeger & fisk ønsker å leie Trondsbu til lignende opphold i tre år 

framover. 
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Dugnader. 

Ellen og Ole Edvard hadde en  ”egen’’ dugnad der de fylte opp skålen, sirlig oppstablet ved, 

som de har gitt til Trondsbu. En stor takk til dem for det. 

Det ble arrangert en stor og god dugnad på Trondsbu 9. november. Det møtte totalt ti, tolv 

stykker på denne dugnaden. Alt servise på kjøkkenet i skuffer og skap ble vasket. Det ble lagt 

hyller i begge kjøkkenskap (benker). Det ble pusset messing, tørket støv, ryddet og vasket. 

Låsbart skap på kjøkkenet ble skrudd opp på veggen igjen. 

Det ble ryddet ute under hytta og brennbart materiale ble kappet opp og lagt i skålen. En 

riktig stor og god innsats ble utført denne lørdagen. 

Servering i vinter. 

Selv om juleferien bød på snø og vinterlige forhold holdt ikke dette lenge ut i det nye året. 

Etter planen skulle hytta åpne vintersesongen den 5. januar. Været slo dessverre om til 

mildvær og regn. Det ble derfor ingen åpning av skisesongen på Trondsbu denne søndagen. 

Det meget varierende været har fortsatt utover i hele januar og februar, dermed har 

Trondsbu ikke vært åpen for servering så langt.  

Speiderne med Berit Mælum i spissen skulle hatt servering nå den andre helga i februar, 

også da ble det regn. De valgte imidlertid å overnatte på hytta fra lørdag til søndag. 

Nå i skrivende stund er vinterferien her, men snøen uteblir og mildværet råder. Fortsatt er 

det mer igjen av vinteren så vi får bare leve i håpet om at det kan bli litt vinter fortsatt.  

Pris for utleie. 

Prisen for leie av Trondsbu ble på et styremøte i Slåstad IL vedtatt å økes til kr. 750,- per 

døgn, fra 1. januar 2020.  

Trondsbukomitéen har det siste året bestått av følgende personer: 

• Bjørg Thoner 
• Bjørg Nordby 
• Bjørn Steinbekken 
• Kariane Lystad 
• Helene Bering 

 
Trondsbuansvarlig: 
 
Lars Herud 
 
 

Slåstad/17.03.20 Signatur 
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Årsmelding skyttergruppa 2019 
 

 

Det har ikke vært aktivitet i skyttergruppa i 2019. 

Kontaktperson er Karina Øksdahl tlf. 469 61 457 

 

Slåstad/17.03.20  Signatur 
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Regnskap 2019   
 

Resultatrapport     

SLÅSTAD IDRETTSLAG     

983361862     

     

Gjelder periode: 01.01.2019 - 31.12.2019   2019 2018 
Periode fg år: 01.01.2018 - 31.12.2018     

     

    Periode   Periodeslutt fg år 

     

Driftsinntekter     

Salgsinntekter kiosk og kafé                   68 062                  116 918  

Sponsorer, annonsesalg, tilskudd og gaver                 368 404                  367 815  

Stevneinntekter                   61 801                    52 377  
Offentlige tilskudd: Spillemidl, momskomp, LAM, 
arr.støtte, kulturmidler, løypemidler                 223 140                  329 327  

Øremerkede tilskudd: Utstyrsmidler helårsbelter                            -                      69 960  

Leieinntekt fast eiendom                   51 455                       8 500  

Andre driftsrelaterte inntekter                 117 410                    42 307  

Medlemskontingenter                   50 485                    50 756  

Treningsavgifter/Aktivitetsgebyr                      3 500                       2 000  

Egenandeler                      1 350                             -    

Grasrotandelen                   61 112                    67 416  

Diverse inntekter                   25 568                    49 237  

Sum driftsinntekter              1 032 287               1 169 346  

     

Driftskostnader     

Startkontingenter, stevneutgifter og sammenkomster                  -60 163                   -49 207  

Innkjøp varer for videresalg                  -20 008                   -38 953  

Avskrivninger transportmidler, maskiner og inventar               -134 347                -208 800  

Frakt, transport og forsikring                    -2 396                        -100  

Lokalleie, strøm og renovasjon                  -49 596                   -77 617  

Annen leiekostnad                            -                       -9 001  

Utstyr og driftsmaterialer               -152 795                   -82 085  

Reparasjon og vedlikehold bygninger anlegg og utstyr               -172 598                -164 457  

Anlegg med spillemidler-Høy momskompensasjon                  -58 757                -223 750  

Honorar regnskap                  -29 750                   -19 750  

Innleid administrativ bistand               -120 600                -120 600  

Kontor, data, kopiering, porto                  -54 456                   -47 155  

     

     

Drivstoff og forsikringer transportmidler                  -54 839                   -41 410  

Reisekostnader, ikke oppgavepliktig                            -                       -3 285  
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Bevertning                    -1 552                             -    

Reklamekostnader                  -35 554                   -33 589  

Gaver/premier                  -31 774                   -10 494  

Forsikringer bygg, styre og verdigjenstander                  -23 789                   -18 171  

Bank og kortgebyrer                       -905                           -50  

Sum driftskostnader            -1 003 878             -1 148 475  

     

Driftsresultat                   28 409                    20 871  

     

Finansielle poster     

Renteinntekter                         102                          211  
Verdiøkning av finansielle instrumenter vurdert til 
virkelig verdi, urealisert                   16 752                       1 889  
Verdireduksjon av markedsbaserte finansielle 
instrumenter, urealisert                            -                       -3 052  

Rentekostnad Løypemaskin                    -6 018                     -6 661  

Rentekostnader Helårsbelter                     -8 118                     -8 472  

                      2 718                   -16 085  

     

Årsresultat                   31 127                       4 785  
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Balanse 2019 
 
Beholdning og gjeld    
SLÅSTAD IDRETTSLAG    

983361862    

    
Gjelder periode: 01.01.2019 - 31.12.2019    
Periode fg år: 01.01.2018 - 31.12.2018    

 Pr.01.01.2019  Endring  
 
Pr.31.12.2019  

BANK    
1920 Bank Drift Slåstad IL               21 457       45 822               67 279  

1925 Bank Prosjekt Slåstad IL                     500         2 201                 2 701  

1930 Bank Kontingent Slåstad IL                         6         1 480                 1 486  

1935 Bank Sparing/Gaver Slåstad IL               63 844     -50 320               13 524  

1945 Bank Arrangement Slåstad IL                         0               -0                         0  

1955 Trondsbu skileikanlegg                         1               -                          1  

Sum bankkonti               85 808           -816               84 992  

    

    
FOND    
2021 Kombinasjonsfond-DNB Aktiv 50               88 802       13 348             102 150  

2022 Pengemarkedsfond-DNB Rentespar             187 311         3 404             190 715  

Sum fond             276 113       16 752             292 864  

    

    
LANGSIKTIG GJELD    
2220 Lån Løypemaskin            -116 318       27 132              -89 187  

2221 Lån belter Løypemaskin            -172 841       30 584            -142 256  

Sum langsiktig gjeld            -289 159       57 716            -231 443  
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Revisorberetning 
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Sak 6 Innkomne saker 
 

1. Fra Helga M. Flatebø:  

I forbindelse med kommunens budsjettplaner om å rive Slåstad skole foreslår jeg at 

det bør settes ned en arbeidsgruppe som jobber aktivt med  

etterbruken av Slåstad skole og som søker nye løsninger for utleie og 

inntektsmuligheter. Idrettslaget har store interesser i at samfunnshuset med gymsal  

består og bør ha en sentral rolle/ ledende rolle i dette arbeidet.  Er dette noe vi kan 

få til?  

 

Styrets innstilling:  

 

2. Trondsbuansvarlig inn som fullverdig medlem av SIL styret.  

 

Styrets innstilling: 

Styret i Slåstad IL mener at Trondsbuansvarlig bør være ett fullverdig medlem av 

styret med stemmerett. 

 
Sak 7 Fastsette kontingent for 2020/21 

 

Styrets innstilling:  

Kontingenten endres ikke og blir stående som i 2019, men familiemedlemskap gjeninnføres i 
forbindelse med endring i NIFs lov, til maksimalt kr. 500 
Kr. 200 for enkeltmedlem og første familiemedlem. 
Kr. 100 pr. øvrige familiemedlemmer. 
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Sak 8 Budsjett 2020 
 

   2019  Budsjett 2020  
     

     3% økn VS 2019  

     

Driftsinntekter     

Salgsinntekter kiosk og kafé                   68 062                              70 104  

Sponsorer, annonser, tilskudd og gaver                 368 404                            379 456  

Stevneinntekter                   61 801                              63 655  

Offentlige tilskudd                 223 140                            229 835  

Øremerkede tilskudd                            -                                         -    

Leieinntekt fast eiendom, utenfor avgiftsområdet                   51 455                              52 999  

Andre driftsrelaterte inntekter                 117 410                            120 932  

Medlemskontingenter                   50 485                              51 999  

Treningsavgifter/Aktivitetsgebyr                      3 500                                 3 605  

Egenandeler                      1 350                                 1 391  

Grasrotandelen                   61 112                              62 946  

Diverse inntekter                   25 568                              26 335  

Sum driftsinntekter              1 032 287                         1 063 256  

     

Driftskostnader     

Startkontingenter, stevneutgifter og sammenkomster                  -60 163                             -61 968  

Innkjøp varer for videresalg                  -20 008                             -20 608  

Avskrivninger transp.midler, maskiner og inventar               -134 347                          -138 377  

Frakt, transport og forsikring                    -2 396                               -2 468  

Lokalleie, strøm og renovasjon                  -49 596                             -51 084  

Annen leiekostnad                            -                                         -    

Utstyr og driftsmaterialer               -152 795                          -157 379  

Reparasjon og vedlikehold bygninger anlegg og utstyr               -172 598                          -177 776  

Anlegg med spillemidler-Høy momskompensasjon                  -58 757                             -60 520  

Honorar regnskap                  -29 750                             -30 643  

Innleid administrativ bistand               -120 600                          -124 218  

Kontor,data, kopi, porto                  -54 456                             -56 090  

     

     

Drivstoff og forsikringer transportmidler                  -54 839                             -56 484  

Reisekostnader, ikke oppgavepliktig                            -                                         -    

Bevertning                    -1 552                               -1 599  

Reklamekostnader                  -35 554                             -36 620  

Gaver/premier                  -31 774                             -32 727  

Forsikringer bygg, styre og verdigjenstander                  -23 789                             -24 503  

 Bank og kortgebyrer                       -905                                  -932  

Sum driftskostnader            -1 003 878                       -1 033 994  
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                                         -    

Driftsresultat                   28 409                              29 262  

                                         -    

Finansielle poster                                         -    

Renteinntekter                         102                                    106  
Verdiøkning av finansielle instrumenter vurdert til 
virkelig verdi, urealisert                   16 752                              17 254  
Verdireduksjon av markedsbaserte finansielle 
instrumenter, urealisert                            -                                         -    

Rentekostnad Løypemaskin                    -6 018                               -6 199  

Rentekostnader Helårsbelter etc                    -8 118                               -8 361  

                      2 718                                 2 800  

                                         -    

Årsresultat                   31 127                              32 061  
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Sak 9 Behandle Organisasjonsplan (Klubbhåndbok)  
(eget vedlegg) 

 

 

Sak 10 Valg 
(eget vedlegg) 

Valg styrerepresentanter Slåstad IL 

Valg representanter til Årsmøte SOIR  

Valg representanter til Idrettstinget  

Valg representant Team Odal (hvis SIL har deltakere i teamet.) 

Valg representant til Slåstad samfunnshus årsmøte. 


