
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Klubbhuset 13. mars kl. 19.00 
 
 

 

 

 

 



Årsmøte Slåstad IL 2016  Side 2 
 

Innhold 

 

Saksliste årsmøte 13. mars 2017 .............................................................................................. 3 

Årsmelding Hovedlaget 2016 ....................................................................................................... 4 

Årsmelding barneidretten 2016 .................................................................................................. 6 

Årsmelding fotballgruppa 2016 ................................................................................................... 7 

Årsmelding for skigruppa 2016 ................................................................................................... 9 

Årsmelding fra trimgruppa 2015 .............................................................................................. 10 

Årsmelding klubbhuset 2016 ..................................................................................................... 12 

Årsmelding Orienten 2016 .......................................................................................................... 13 

Årsmelding Trondsbu 2016 ......................................................................................................... 14 

Årsmelding skyttergruppa 2016 ............................................................................................... 15 

Revisorberetning ............................................................................................................................. 16 

Sak 5 Behandle Idrettslagets lov ............................................................................................. 17 

Sak 6 Behandle innkomne forslag og saker ......................................................................... 17 

Sak 7 Fastsette kontingent for 2017 ...................................................................................... 17 

Sak 8 Budsjett 2017 ...................................................................................................................... 17 

Sak 9 Behandle Organisasjonsplan (Klubbhåndbok) (eget vedlegg) ......................... 17 

Sak 10 Valg (eget vedlegg) ........................................................................................................ 17 

 

 

  



Årsmøte Slåstad IL 2017 Side 3 
 

Saksliste årsmøte 13. mars 2017 
 

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 
4. Behandle revidert regnskap 
5. Ny lov etter nye retningslinjer fra Idrettsforbundet 
6. Behandle innkomne forslag og saker 
7. Fastsette kontingent for 2017 
8. Budsjett for 2017 
9. Behandle organisasjonsplan (Klubbhåndbok) 
10. Valg  

• styrerepresentanter Slåstad IL 
• representanter til Årsmøte SOIR  

• representanter til Idrettstinget  
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Årsmelding Hovedlaget 2016 
 
I 2016 har Slåstad IL hatt dette hovedstyret: 

Styreleder                    Karsten Thoner                                                  

Nestleder/sekretær Harald Vestabekken                                                  

Styremedlem 1           Tormod Aamodt                                                       

Styremedlem 2     Linda M. Skjelin                                                            

Styremedlem 3        Stine J. Bekkholt 

Styremedlem 4  Helga M. Flatebø 

 

Daglig leder             Erland Nordsetmoen                                                  

Regnskapsfører  Øyvind Tuvnes (første halvår)  

I tillegg har leder for Trondsbu, ungdomsgruppa, orienten og leder i 

valgkomiteen vært innkalt til møter. 

2. halvår har daglig leder arkivert bilag og fakturert. Styreleder og daglig leder 

har sammen besørget attestasjon og betaling av regninger. 

I 2016 er det avholdt 7 styremøter, og det er behandlet 53 saker. 

Hilde Kristin Korbøl har vært og er nestleder i Hedmark Idrettskrets styre. 

Medlemstallet pr. 31.12.15 var 498 hvorav 131 under 17 år.  

Pr. 31.12 16 var vi 521 hvorav 135 under 20 år (overgang til nytt tellesystem i 

KlubbAdmin) 

5 æresmedlemmer inngår i medlemsmassen. 

Prisutdelinger har vært til: 

Talent- og aktivitetspris 2015:  Emilie Fekete (Håndball) 

Kristian Granli (Kickboksing) 

Innsatspokal for 2015 under 17 år:  Ingen 

Innsatspokal for 2015 over 17 år:  Ingen 

Slåstad IL var med på å innstille og besørge at vårt Æresmedlem Ole Sverre 

Moss ble tildelt Kongens fortjenestemedalje. 
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Økonomi: Slåstad IL har tilfredsstillende økonomi 

Dugnadsbaserte inntekter har kommet fra søppelplukking, vakt/rydding 

Slobrua, kioskdrift under arrangementer, fotballkamper og Trondsbu. 

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

sponsorinntekter til Amundløpet, samt annonsesalg i Orienten.   

Viktige bidrag har også vært draktsponsorer, midler fra Grasrotandelen og 

Orion bingo, samt mottatt båregave. 

Vi takker spesielt hovedsponsor Odal Sparebank for god og viktig støtte, samt 

håper på minst like godt samarbeid i kommende avtaleperiode. 

Hovedsaker siste år har vært Amundløpet, utbedring av løypenett og alternativ 

adkomst til Trondsbumarka. Vi har i tillegg hatt diverse utfordringer med 

overgang til pålagt nettbasert medlemsregister. Det har også vært utfordringer 

etter regnskapsførers altfor tidlige bortgang. Det har vært jobbet mye med å 

finne ny dugnadsbasert regnskapsfører. Denne person er ikke funnet, og styret 

lander derfor på at beste løsningen blir å legge denne rollen til daglig leders 

gjøremål. 

Klubbavisa Orienten markerte 50 års kontinuerlig drift med spesialutgave med 

utdrag fra alle tidligere utgaver i julenummeret.  

Hyggelig var det også med deltakerrekord i det 39. arrangementet av Dølisjøen 

Rundt.          

Vi takker alle som bidrar til god drift av Slåstad Idrettslag.   
Styret 
 
Slåstad/13.03.2017  Signatur 
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Årsmelding barneidretten 2016 
 
Leder  Stine Johansen Bekkholt 

  June Larsen (sluttet) 

  Ida Mikalsen (sluttet) 

  Kjetil Nordset 

 

Økonomi : 

Gruppa har brukt penger på Halloweenfest, Nissemarsj, sommeravslutning, dans og 
klatring. 

 

Deltagere 2016: 

35 deltagere i første halvår (vår) 

18 deltagere andre halvåret (høst) 

 

Aktiviteter :  

Fotball, orientering, svømming. 

Dans, klatring, friidrett, håndball. 

Basis, nissemarsj, gåtur, ski og skøyter 

Fast aktivitetsdag på torsdager. 

Ønsker den nye baridrettsgruppa lykke til. 

 

Stine Johansen Bekkholt 

 
Slåstad/13.03.2017  Signatur 
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Årsmelding fotballgruppa 2016 
 

På Slåstad klarte vi i 2016 å stille med to lag, gutter 08 og jenter 09. 20 spilleglade 
barn, 12 jenter og 8 gutter har skapt stor glede på fotballbanen, både under trening 
og kamper. I løpet av sesongen har vi sett spillere som tydelig gleder seg til både 
trening og kamp, iveren er stor og de viser god lagånd hvor de støtter opp om 
hverandre har det morsomt sammen. Vi ser en tydelig utvikling hos samtlige spillere. 
 
Sesongen startet vi med å stille på Hvam-cup, og til tross for snø-fall og kulde koste 
både store og små seg i «supporter-teltet» mellom kampene. Innsatsen til spillerne 
våre var det absolutt ikke noe å si på, og gleden over å delta på cup var stor.  
I august var det Matrand-cup, hvor Slåstad ikke bare stilte med ivrige spillere men 
kunne også skryte av cupens fineste camp. To bobiler, to campingvogner og et telt 
ble til en flott base mellom kampene, hvor det ble servert bl.a pølser, vafler og frukt.  
 
Det ble spilt mye bra fotball og spillegleden var lett å se. 
Seriens resultater: 
 
Dato Hjemmelag Bortelag Resultat 
03.05.2016 Grue Slåstad superjenter J09   
12.05.2016 Slåstad superjenter J09 Kil 2-2 
24.05.2016 Slåstad superjenter J09 Matrand/Eidskog 1-12 
09.06.2016 Slåstad superjenter J09 Kil hvit 3-6 
13.06.2016 Brane Slåstad superjenter J09 7-2 
24.08.2006 Matrand Slåstad superjenter J09 9-2 
01.09.2016 Slåstad superjenter J09 Kil blå 8-7 
08.09.2016 Nord-Odal Slåstad superjenter J09 5-0 
15.09.2016 Slåstad superjenter J09 Kil J07 gul 4-0 
22.09.2016 Slåstad superjenter J09 Grue 1-4 
29.09.2016 Kil Slåstad superjenter J09 2-2 
 
Dato Hjemmelag Bortelag Resultat 
02.05.2016 Kongsvinger G08 Slåstad supergutter G08 19-5 
09.05.2016 Slåstad supergutter G08 Tobøl/Eidskog grønn 5-16 
19.05.2016 Autmarka G08 Slåstad supergutter G08 1-5 
23.05.2016 KIL rød G08 Slåstad supergutter G08 5-4 
30.05.2016 Slåstad supergutter G08 Tobøl/Eidskog grønn 11-2 
06.06.2016 Sander G/J08 Slåstad supergutter G08 4-6 
13.06.2016 Slåstad supergutter G08 Skarnes G/J08 rød 8-4 
22.08.2016 Slåstad supergutter G08 Kil blå 1-9 
05.09.2016 Slåstad supergutter G08 Austmarka G08 1-4 
08.09.2016 Grue G08-2 Slåstad supergutter G08 4-4 
12.09.2016 Slåstad supergutter G08 Kil rød 4-8 
25.09.2016 Slåstad supergutter G08 Sander J/G08 4-7 
03.10.2016 Skarnes G08 Slåstad supergutter G08 4-1 
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Det er ikke bare spillerne som har gjort en fantastisk innsats denne sesongen, det 
hadde ikke blitt noe fotball uten en enorm innsats fra trenere, oppmenn, tilskuere, 
sjåfører, kioskvakter, dommere osv. Eller foreldre som de også kalles. Ingen nevnt, 
ingen glemt, men en stor takk til alle som har bidratt til at barna våre har kunne 
gledet seg over en sesong med fotballglede. 
 
Heia Slåstad, ser frem til en ny sesong i 2017 
 
Linda M. Skjelin  
Leder Fotballgruppa 
 
 
 
 
Slåstad/13.03.2017  Signatur 
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Årsmelding for skigruppa 2016  
 
Leder: Tormod Aamodt 
Sportslig ansvarlig: Rune Gusterud 
Driftsansvarlig: Knut Andreassen 
 
Skitrening  
Vi har arrangert skitrening for barn i 3.trinn og eldre sammen med de andre klubbene 
i Sør-Odal under navnet Odal Skilek. Denne aktiviteten har blitt en suksess som 
samler 15--20 barn en gang i uka. Løperne som satser på ski trener i regi av Team 
Odal. 
Skigruppa arrangerte også to kvelder med skitrening for barneidretten. 
 
Karusell 
i år ble karusellen arrangert av Slåstad IL. Det var 76 deltakere hvorav 4 fra Slåstad 
IL innom i ett eller flere renn. Premieutdeling foregikk på Slåstad samfunnshus. 
 
Skiløyper 
Varig snø kom etter nyttår, og vi hadde løyper ut mars. I høst er det kjørt på store 
mengder bark for å utbedre, ei stikkrenne er skiftet og krattknuser er kjørt på telet 
mark i lysløypa. 
 
Skirenn  
Vi klarte ikke å arrangere Trondsburennet i 2016 da det aldri ble nok snø. 
 
Ole Edvard Gjerstadberget, Bjarne Korbøl Thoner og Halvor Korbøl Thoner stilte i 
Birkebeinerrennet for Slåstad IL i 2016. Martin Bakke Aamodt stilte i Krystallrennet, 
Ungdomsbirken ski, og i Bendit cup på Sjusjøen. 
 
Halvor har vært i aktivitet for Slåstad il hele vinteren og deltok i NM i Tromsø og på 3 
mil med skibytte ble det 26 plass, og karrierebeste i senior Norgescupen ble det i 
Meråker med en 6 plass på 3 mil.. Dette resulterte i en 52 plass sammenlagt i 
Norgescupen. Plasseringer i skandinavisk cup og Norgescup ellers var mellom 31 og 
45 og disse gir ikke poeng. Karsten Thoner har vært med som hovedleder for 
Hedmarks senior løpere på NM og noen Norgescuper. 
 
Utvidelse av løype traséer og skiltprosjekt 
Det er søkt om kommunal godkjenning og tippemidler for utbedringer og utvidelser av 
løypenettet på 10100 meter. Trase ned til Balsjøen er en del av søknaden likeledes 
hovedløypenettet. Skilt og tavler er ferdigstilt.  
. 
 
 
Tormod Aamodt 
 
Slåstad/13.03.2017  Signatur 
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Årsmelding fra trimgruppa 2015 
 
Leder Helga M Flatebø  
Medlemmer Eivind Hartmann, Aashild Vold Solberg, Solveig Flatebø og Kariane 
Lystad. 
Vi har hatt om lag 5 møter i tillegg til telefon- og internettmøter. 
 
Måneskinnstur på Trondsbu 
ca 15 deltagere koste seg med bål og lys ved gapahuken. 
 
Bli kjent-turen 2016  
Trondsbumarka var stedet for årets tur og 35 personer deltok på hele eller deler av 
turen som startet  ved Kølltjennet og endte på Trondsbu via Tonersætra og 
Gammelkoia. Ved Trondsbu serverte Aase, Bjørg og Tora pizzasnurrer, kaker og 
kaffe. Årets kjentmann var Eivind Hartmann.  
 
Svømmekurset ble avlyst på grunn av manglende instruktører. 
 
Svømmeknappen ble avholdt i Dølisjøen den 7.august i litt kaldt vann, men hele 21 
stk tok allikevel svømmeknappen. Mattis Saghaug, Marit Thoner, Guro T. 
Gjerstadberget, Karin Haug og Steffen Tangen ivaretok sikkerheten i vannet.  
 
Dølisjøen rundt  
Her ble det rekorddeltagelse i år med 190 aktive og mosjonister! Arrangementet gikk 
av stabelen på Slåstad skole. Nytt i år var en egen løpsklasse for ungdommer i ny 
trasé på 4 km. Vi hadde også en kaffe/ vaffelstasjon ved Nabben i tillegg til kiosken. 
Det fungerte endelig med en felles start for mosjonister. 
 
Vinnere aktive syklister og løpere:  
20 km sykkel damer: Cathrine Andersen, Odal SK 
20 km sykkel menn: Tommy Fredriksen, Odal SK 
K 13-14 sykkel: Oda Lohne Aarstad, Odal Sk 
M 11-12 sykkel: Anders Lohne Aarstad, Odal Sk 
M 13-14 sykkel: Even Mobrenna, Disenå IL 
M 15-16 sykkel: Simen Bjørnerud, Skarnes 
M 10 sykkel: Fabian Løvås, IF Frøy 
12 km løp, kvinner: Marie Renee Sørum Gangsø, Svea Skilag 
12 km løp, menn: Ola Erling Korbøl, Hokaoneone Skandinavia 
J 10 løp: Ingeborg Rosager, Granli IL 
J 13-14 løp: Martine Smedsrud, Ullensaker/ Kisa IL 
G 10 løp: Magnus Smedsrud, Ullensaker/ Kisa IL 
G 11-12 løp: Jakob Tronsrud, Nord Odal IL 
G 13-14 løp: Even Mobrenna, Disenå IL 
G15-16 løp: Håvard Sveen, Gjerdrum 
I tillegg var det barneløyper og natursti for de minste om Slåstadhella til skolen.  
 
Trimkassene blir flittig brukt og vi har satt opp en ny kasse ved Nordsettjennet helt 
på tampen av året. Her er en oversikt over antall besøkende og de mest ivrige 
trimmerne:  
 
Gapahuken Trondsbu– antall besøkende: 252  
Ivar Hagen  18 
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Dag Nylend  12 
Karsten Thoner   9 
 
Fjellbu – antall besøkende: 190 
Gunstein Nylend 238 
Laila Rustad  126 
Ole Kr Steinbekken  57 
 
Sauskallen – antall besøkende: 222 
Hilde Sander  176 
Majsan Viktorsson 124 
Marte Hagen   71 
 
Hellerud – antall besøkende: 89 
Jeanette Eriksen 100 
Eva O. Hansen   84 
Lasse Eriksen   58 
 
Åsen – antall besøkende: 62 
Unni Bodding  138 
Bjørn Steinbekken  49 
Bodhild Sjøvik   49 
 
Østby – antall besøkende: 70 
          

 

         
 
 
 
 
Trimgruppa  
 
v/Helga M Flatebø 

 
 
 
Slåstad/13.03.2017  Signatur 
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Årsmelding klubbhuset 2016 
 

Klubbhuset har i løpet av 2016 blitt brukt av lagets aldersbestemte fotballag og de 
har benyttet kjøkkenet til kiosk gjennom sesongen. 

Tælt&2-takt har sine torsdagstreffer stort sett gjennom hele året og har sluttført 
restaureringen av vestre delen av huset de leier. 

Det har vært lite utleie av huset ellers gjennom året. 

 

Leder klubbhuset 

Gunnar Thoner 

 
 
 
Slåstad/13.03,2017  Signatur 
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Årsmelding Orienten 2016 
 

Tora Herud, redaktør  
Kari Vikerhaugen, journalist  
Tor Saghaug, journalist  
Kjetil Sjøen, journalist 
Knut Egil Sjønneng Sjøen, journalist 
 
Orienten fyller 50 år og kom ut med fire nummer i 2016, det siste som 
jubileumsnummer med smakebiter fra tidligere utgivelser. Ole Sverre Moss hadde de 
fleste bladene. Vi 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 har levert mange gode reportasjer. Men gruppene må bli flinkere til å sende 
oss stoff, ideer og datoer for aktivitet. 
 
Orienten nr. 1 – Amundløpet med tre S-er på isen, der det var plaskende vått. Mange 
fine skihelger med start og slutt på Trondsbu. Flotte løyper. To Slåstad-jenter var 
frivillige under ungdoms-OL på Lillehammer. O-trening i vinterhalvåret. 
 
Orienten nr. 2 – Bli kjent-tur med 35 deltakere i Trondsbumarka og med åpen hytte 
etterpå. Håndballjenter som vil gi gass. Gammelt kart med spennende stedsnavn, 
som Bloemfontain. Skolemuseum på Slåstadsæter skule, og baklukeloppis i juni. 
Tidligere elever hadde gjensynsfest. Slåstad skole vedtas nedlagt. Vaskedugnad på 
Trondsbu. Barneidretten prøver orientering. 
 
Orienten nr. 3 – 21 tok svømmeknappen i litt kaldt dølisjøvatten. 190 aktive og 
mosjonister satte deltakerrekord i Dølisjøen rundt. Ole Sverre Moss fikk Kongens 
fortjenstmedalje. Tre slåstadgrendinger deltok i veteran-VM i Estland. Sondre 
Skytteren hjalp 10-åring i skogen under o-løp. Halvor satser for fullt i langrenn. 
Trondsbu er klargjort for ny vintersesong. 
 
Orienten nr. 4 – med smakebiter fra nær 200 utgivelser. Kostymerenn på Trondsbu i 
1980. Amundløpet 2017 forberedes. Turkart og orientering på smarttelefonen. Kari 
og Ole Sverre Moss inviteres til Slottet og møter konge og dronning. Dugnad for 
skiløyper. Anja D. Herud deltok i ro-NM og Kristian Granli gjør det godt i kickboksing. 
 
Leder av idrettslaget leverer stoff til sin faste spalte og kontakten med daglig leder 
var også i 2016 tett og god. Annonsemengden har vært stabil. Alle oppfordres til å 
komme med tips, ideer, stoff, ros og ris. 
 
Redaktør 
Tora Herud 
 

Slåstad/13.03.2017  Signatur 
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Årsmelding Trondsbu 2016 
 

På grunn av snømangel var hytta stengt 03.01.16. Sesongen startet 10. januar 2016 
med 15 cm snø og 10 kuldegrader og 11 besøkende. Med snø og fine skiløyper 
gjennom resten av januar og februar steg besøkstallet og nesten 600 små og store 
turgåere hadde skrevet i hytteboka. 

Vertskapsfolka på Trondsbu stiller opp alle søndager, samtidig som nye kommer til 
for å ta ei vakt i løpet av sesongen. Mange går på ski i Trondsbumarka også på 
lørdager. Det har vært tanker om åpen hytte også da, men det har ikke lykkes å finne 
vertskap til å gjennomføre dette. Vi ønsker gjerne flere frivillige til vertskap og 
dugnader på Trondsbu. 

4. februar deltok 70 elever fra Sør-Odal ungdomsskole på skidag. 

I vinterferieuka var hytta åpen torsdag, fredag og lørdag med mange besøkende. 

Disenå skoles førsteklassinger hadde sin årlige overnatting på hytta 3.-4.mars, dette 
året med 11 barn og 4 voksne. De meldte om snøvær og vind, men koste seg 
uansett. Slåstad SFO fulgte på i oppvarmet hytte 4.-5. mars med 8 barn og 3 voksne. 
Hytta var åpen for servering søndag 6. og 13. mars med ca 100 besøkende ifølge 
hytteboka. Med dette var serveringstilbudet på Trondsbu over for sesongen. 
Kolltjernvegen var ikke lenger farbar. 

Neste aktivitet med åpen hytte og servering var 2.pinsedag, 16.mai med trimgruppas 
Bli kjent tur og vel 30 deltakere. 

Sommerfuglene i Slåstad barnehage var på Trondsbu-tur 10.juni og skriver i 
hytteboka om tur til Voggestein, spikking av pinner, grilling av pølser og laget 
vennskapsbånd. 

Dugnad 18. juni med «god plass på parkeringsplassen». Det ryddes, vaskes og 
ordnes til ny sesong. 

12. juli mottar Trondsbu nok en gave fra Helle og Stein Grimstad: 8 stoler til bordet 
og benken i peisestua. Levert på døra. Tusen takk for gaven! 

15.oktober Ole Sverre Moss` jaktlag avslutter elgjakta med samling på Trondsbu. 

Tradisjonen med åpen hytte og servering 4. juledag holdes i hevd. Været er klart og 
vindstille, med 2 kuldegrader og klaka barmark. 12 nye og gamle besøkende 
berømmer de fine oppgraderte løypetraseene som i mangel på snø, egner seg fint 
for turgåere uten ski på beina. 

Takk til sponsorer og alle som har bidratt gjennom året. 

Trondsbu-ansvarlig 

Bjørg Thoner 
 
Slåstad/13.03.2016  Signatur 
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Årsmelding skyttergruppa 2016 
 
Ansvarlig: 
Styremedlem: Jan Tore Johnsrud 
 
Ingen aktivitet i skyttergruppa i 2016.  
Skyttergruppas utstyr blir brukt under 17. mai feiring.  
Det er ikke funnet personer til å lede gruppa.  
 
 
Slåstad/13.03.2016  Signatur 
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Revisorberetning 
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Sak 5 Behandle Idrettslagets lov 
 

Styrets innstilling: Slåstad ILs lov, sist behandlet 15. februar 2016, 
beholdes uendret. 

 

Sak 6 Behandle innkomne forslag og saker 
 

Innkomne forslag: Ingen 

 

Sak 7 Fastsette kontingent for 2017 
 

Styrets innstilling:  
Kontingenten endres ikke og blir stående som i 2016. 
Kr. 200 for enkeltmedlem og første familiemedlem. 
Kr. 100 pr. øvrige familiemedlemmer. 
 

 

Sak 8 Budsjett 2017 
 

Behandle og godkjenne budsjett for 2017 

 

Sak 9 Behandle Organisasjonsplan (Klubbhåndbok) (eget vedlegg) 
 

 

Sak 10 Valg (eget vedlegg) 
 

Valg styrerepresentanter Slåstad IL 

Valg representanter til Årsmøte SOIR  
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