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Saksliste årsmøte 26. mars 2019 
 

1. Åpning 
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8. Budsjett for 2019 
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 styrerepresentanter Slåstad IL 
 representanter til Årsmøte SOIR  
 representanter til Idrettstinget  
 representanter til Slåstad samfunnshus 
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Årsmelding Hovedlaget 2018 
 

I 2018 har Slåstad IL hatt dette hovedstyret: 

Styreleder   Tormod Aamodt 
Nestleder/sekretær  Jan Kåre Krybelsrud 
Styremedlem 1  Knut Andreassen 
Styremedlem 2  Per Øyvind Benterud 
Styremedlem 3  Mette Krybelsrud 
Styremedlem 4  Helga M. Flatebø 
Daglig leder             Erland Nordsetmoen                                                  
Regnskapsfører  Erland Nordsetmoen  

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

I 2018 er det avholdt 10 styremøter, og det er behandlet 40 saker, hvorav 3 møter med 
hovedfokus på planlegging og evaluering av arrangement. 
 
Hilde Kristin Korbøl har vært nestleder i Hedmark Idrettskrets styre. 
Hilde Kristin og Trond Erling Haugen har vært henholdsvis leder og kasserer i Soir 
 
Medlemstallet pr. 31.12.17 var 394 hvorav 96 under 20 år.  
Pr. 31.12 18 var vi 354 hvorav 66 under 20 år  
5 æresmedlemmer inngår i medlemsmassen. 
 
Prisutdelinger har vært til: 
Talent- og aktivitetspris 2018:  Ingen 
Innsatspokal for 2018 under 17 år:  Ingen 
Innsatspokal for 2018 over 17 år:  Ingen 
 
Økonomi: Slåstad IL har tilfredsstillende økonomi 

Dugnadsbaserte inntekter har kommet fra Amundløpet, Lavvo-kafé på Slåstadhella,  
Dølisjøen Rundt og Trondsbu-kaféen, samt bidrag fra Sør-Odal kommune i forbindelse med 
tilrettelegging for aktivitetsdag og Kronprinsens besøk ved Slåstadhella 22.mars. 

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.   

Det har vært en gledelig økning av grasrotandelen fra Norsk Tipping. 
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Vi har en 3-årig avtale med hovedsponsor Odal Sparebank, hvor også forsikringsavtale med 
Eika forsikring inngår.  

Vi har også mottatt gavemidler fra Odal Sparebank og Sparebankstiftelsen Hedmark. 

 

Tusen takk til alle som bidrar! 

 

 

Styret 

 

Slåstad/26.02.18  Signatur 
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Årsmelding barneidretten 2018 
 

Leder: Mette Krybelsrud 

 Ida Merete Bekken 

 Kim Nyheim 

  

ØKONOMI 

Gruppa har brukt penger på dans, sommeravslutning og halloween. 

DELTAGERE: 2018 

4 deltagere første halvår (vår) 

25 deltagere andre halvår (høst). Kvinnenettverket i Sør – Odal har hatt med 10 barn. 

I tillegg har vi hatt stor deltakelse under Halloween, 50 barn og Amundløpets 
barneaktiviteter, 110 barn. 

AKTIVITETER: 

Ball-lek, riding, basis, svømming, natursti, orientering, dans, gå-tur til gapahuken ved 
Nordsettjernet, nissemarsj. 

Aktivitetsdager har vært torsdager og søndager. 

 

Mette K. Krybelsrud 

 

Slåstad, 26.02.19  Signatur 
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Årsmelding fotballgruppa 2018 
 

Frivillige inne-treninger ble holdt til og med medio februar på Slåstad. 

Det ble holdt et møte i Januar om videre fremtid av fotballgruppa, hvor vi hadde kalt inn 
Rune Strandseter fra Skarnes fotball. 

Både gutte- og jentelaget har lenge spilt med stor alders spredning i alle år.  

Guttene (2006 – 2011) og Jentene (2005-2009) 

Aldersforskjellen ble et problem i forhold til Fotball kretsen da vi fikk strenge restriksjoner 
for hvor mange store spillere vi fikk lov til å ha utpå per kamp.  

Dessuten så vi at det hemmer utviklingen og spille på lag med så store aldersforskjellen. 

På møtet ble det klart at trener på guttelag og jentelag ikke ønsket å fortsette, dessuten 
klarte vi ikke å stille lag verken for gutter og jenter med kun 2-3 års alders forskjell. 

Det ble da fokusert på å finne lag til alle på Skarnes/Sander, formidle kontakt info til disse.  

Av forskjellige grunner så er det kun disse som spiller aktivt fotball per dags dato:   

Navn                     Født                       Klubb                                     

Henrik                   2009                       Skarnes 
Adrian                   2007                       Skarnes 
William                 2006                       Skarnes 
Elias                       2008                       Sander 
Anna                     2009                       Nord Odal 
 

Banen ble klipt av en gjeng foreldre, håper på å få til en dugnad i år også. 

Jeg har ambisjoner om at Skarnes G10 skal bruke gressmatta og har hørt at Odd sitt Skarnes 
lag (G14) ønsker det samme. 

Per Øyvind Benterud 

 

Slåstad, 26.02.19 Signatur 
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Årsmelding for skigruppa 2018  
 

Leder:       Knut R. Andreassen 
Sportslig ansvarlig/sekretær/nestleder:  Tormod Aamodt 
Driftsansvarlig:     Rune Gusterud 
Drift/prosjekt/løyper:    Karsten Thoner 

Allerede før jul 2017 kom den første snøen som ble komprimert i hovedløypene. Lille 
julaften ble nye gummibelter montert på løypemaskinen og den var klar til å benyttes 
uansett føre. I romjula kom snøen og vi var klare for det som skulle vise seg å bli en snørik 
vinter. Sesongen var preget av snøfall etter snøfall, og løypekjørerne måtte ut flere dager i 
uka det meste av vinteren. Snødybden hjalp til slik at det ble topp forhold i alle løypene våre. 
Etter snøfall og blåst tar det mellom 6-10 t. å kjøre hele løypenettet. En stor takk til 
løypekjørene! 

Lysløypekarusellen ble i 2018 arrangert av Skarnes IL. Alle lysløypene i Sør-Odal ble benyttet 
til ett eller flere arrangement. 

Odal skilek gir tilbud til kommunens barn og aktiviteten her foregikk oftest på Trondsbu det 
var eneste stedet det var nok snø. 

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

Oda og Anders Lohne Aarstad samt Halvor, Gjermund og Bjarne Korbøl Thoner har 
representert Slåstad i renn gjennom hele vinteren. 

Halvor hadde sine beste resultater i sesongen 17/18 med 50 plass i NC på Beitostølen og 51. 
plass på 3mila i NM på Gåsbu. Han kom på 6. plass i skøytebirken. Han trappet ned satsingen 
etter sesongen. Slåstad IL kom på 111. plass i NM stafetten på Gåsbu av 131 lag som 
fullførte. Gjermund, Halvor og Bjarne Korbøl Thoner utgjorde laget. 

Oda deltok i Sjusjøcupen, ble nummer 3 av 8 deltakere totalt. I KM sprint ble hun nummer 2, 
Km distanse fristil nummer 5 og Hovedlandsrennet måtte hun dessverre stå over på grunn av 
sykdom.  

Anders deltok i Sjusjøcupen, ble nummer 19 av 40 deltakere totalt. I KM sprint ble han 
nummer 21 med fall, Km distanse fristil nummer 18. I ungdommens Holmenkollrenn ble han 
nummer 120 av 220 startende. 

Følgende løpere representerte Slåstad i årets birkebeinerrenn: Jan Åge Nymoen, Bjørn 
Steinbekken, Ole Edvard Gjerstadberget, Oda og Anders Lohne Aarstad. 

Knut Andreassen 

Slåstad, 26.02.2019  Signatur 
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Status Prosjekt Løyper i Trondsbumarka  

Inn fra nord (Balsjøen), oppgradering av andre traséer og innkjøp av aggregat til lysløype. 

Kostnadsramme for prosjektet er 450 000 kr. Det blir bevilget spillemidler på 225 000 kr til 
arbeidet, Sparebanken Hedmark bevilget 50 000 og Odal Sparebank har bevilget gavemidler 
til prosjektet.  

Det gjenstående arbeidet ble før jul videreført med avskoging i traseene ved Balsjøen og 
ovenfor Knutehytta. Stikkrenner er lagt og graving og planering er utført. Flis vil bli kjørt på 2 
steder etter sesongen for å utjamne 2 steder.  Resultatet er at vi kan kjøre løyper på mindre 
snømengder og dermed forlenge sesongen. Tiltaket er veldig godt mottatt blant de skiglade 
og trafikken er økt betydelig. 

Ferdigstillelse og regnskap vil gjøres ferdig i løpet av april 2019. 

 

Karsten Thoner 

 

Slåstad, 26.02.2019  Signatur 
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Årsmelding fra trimgruppa 2018 
 

Leder Helga M Flatebø  

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

Vi har hatt om lag 5 møter i tillegg til telefon- og internettkontakt. 

 

Måneskinnstur på Dølisjøen fredag 2.februar. Arrangementet ble flyttet i siste liten fra 
torsdag til fredag p.g.a værutsiktene. Mye snø var spådd på torsdag og det skulle bli knallvær 
med skyfri himmel på fredag. 

Ca. 60 stk med smått og stort møtte opp ved lavvoen på Slåstadhella for å se månen som 
aldri kom igjennom skylaget. -12 grader og frisk vind gjorde at det var ekstra koselig å sitte i 
lavvoen med varmt drikke og mat. Mange grillet og praten gikk lett rundt bålpannene. 

Trimgruppa solgte lapskaus og pølser i tillegg til varmt drikke av alle slag.  

Ute var stemningen satt med små bål og fakkelboks-løype rundt lekeplassen og helt bort til 
trimkassa ved Sisselrud. Is-sklia med sine lys gjorde også at det ble kjempekoselig 😊 Både 
spark, skøyter og beina ble brukt på turen langs ‘lysløypa’. En veldig trivelig kveld!  

 

Bli-kjent tur 2.pinsedag, 21.Mai. 

I flott forsommervær møtte ca. 30 små og store opp ved bommen inn til Meitsjøen. Derfra 
gikk vi langs veien til Granberget innover til sjøen. Noen av de minste brukte sykkel. Odd 
Rudsdammen var kjentmann og fortalte historier fra gammalt av. Meitsjøtorpet ligger fint til 
på en haug rett før sjøen og det var på sin plass å ta en tur oppom der. Etter en god rast ved 
gapahuken gikk vi samme vei tilbake til bilene. Derfra reiste noen hjem mens resten av følget 
stoppet et stykke lenger ned i veien og gikk inn til Brattfallet i Kuggerudåsen, en utrolig flott 
naturperle! Et lite fossefall hvor det sies at fisken hopper fra dam til dam.  

 

Dølisjøen rundt lørdag 29. september  

Tilsammen 153 startet med nr på brystet på en uvanlig kald dag til Dølisjøen rundt å være. 
En god blanding av små og store både til beins, på sykkel og til hest deltok. I tillegg var rundt 
50-60 frivillige med å bære arrangementet. I år ble arrangementet gjennomført i samarbeid 
med grendeutviklingen og deres Dølisjødagen. I tillegg til marked og løp var det pub på 
kvelden. Et flott arrangement som hadde fortjent flere deltagere. PK deltok som speaker for 
siste gang, så neste år har vi en utfordring der.  
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Resultater:  

Vinnere aktive syklister og løpere:  

20 km sykkel damer: Cathrine Andersen, Odal SK 
20 km sykkel menn: Odd Erlend Hansen Berg, Solør CK/ Birk Sport Racing 
K 17-19 sykkel: ingen deltagere 
M 17-19 sykkel: ingen deltagere 
K 15-16 sykkel: Oda Lohne Aarstad, Odal SK/ Slåstad IL 
M 15-16 sykkel: Gustav Amundsen, Nes SK/ Team Merida Graasroot 
K 13-14 sykkel: ingen deltagere 
M 13-14 sykkel: Anders Lohne Aarstad, Odal SK 
K 11-12 sykkel: ingen deltagere 
M 11-12 sykkel: Sigmund Helgedagsrud, Slåstad IL 
 

12 km løp, kvinner: Karoline Næss, Ullensaker/ Kisa IL/ Ull Kisa  
12 km løp, menn: Ola Korbøl, Mosvik IL-Friidrett  
12 km løp J 15-16: Ingen deltagere 
12 km løp G15-16: Peder Berg, Galterud 
4 km løp J 13-14: Ingen deltagere 
4 km løp G 13-14: Jacob Linner Tronsrud, Nord Odal IL 
4 km løp J 11-12: Ingen deltagere 
4 km løp G 11-12: Ole Jacob Ellevold, Oppstad IL 

I tillegg var det barneløype med aktiviteter for de minste i forbindelse med Dølisjødagen-
arrangementet.  

Trimkassene.  
Her er en oversikt over antall besøkende og de mest ivrige trimmerne:  
 
Gapahuken ved Trondsbu– antall besøkende: 180 (100) 

Marit Thoner – 17 
Karsten Thoner – 13 
Tiril, Elin og Trond Erling Haugen - 12  

Fjellbu – antall besøkende: 145 (175) 

Inger Sanda - 148 
Per Gunstein Nylend - 97 
Laila Rustad - 70 
 

Sauskallen – antall besøkende: 129 (234) 

Majsan Viktorzon -125 
Ole Osvald Moss -91 
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Hilde Sander - 64 
 

Hellerud – antall besøkende: 60 (96) 

Astrid Fjellvang - 113 
Eva O Hansen -112 
Connie Veflen – 105 
 

Åsen – antall besøkende: 58 (67) 

Unni Bodding - 79 
Troja-Cindy - 79 
Bjørn Steinbekken -53 
Bjørg Steinbekken - 45 
 
Østby – antall besøkende: 49 (69) 

Karin Thorstensen -33 
Oddmund Thorstensen -33 
Oddvar Stenhaugen - 23 
 

Krysset - antall besøkende: 60 (94) 

Bjørg Steinbekken -65 
Bjørn Steinbekken -64 
Solveig Østby – 47 
 

Ulvåsen - antall besøkende:   40 (105) 

Bodhild Sjøvik – 21 
Amund Sjøvik – 11 
Hilde Kristin Korbøl - 4 
 

Nordsettjennet – antall besøkende: 34 (63) 

Randi Rudshaug -18 
Øyvind Rudshaug -11 
Erland Nordsetmoen -11 
 

Sisselrud – antall besøkende:   103 (93) 

Kjell Fredheim - 51 
Astrid Elverheim – 47 
Hans T. Sjøli 32 
 

Dametrimmen 
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Aashild Vold Solberg har nå stått for dametrimmen i 20 år! Og i løpet av 2018 har det vært ca 
20 spreke damer innom, med en fast kjerne på 8 damer som har møtt opp hver uke. Det har 
blitt kjøpt inn strikker, så nå kan alle damene om mulig bli enda sterkere i armene enn før. 

Helga M Flatebø 

 

Slåstad/26.02.19  Signatur 

 

 

Årsmelding Ungdomsgruppa 2018 
 

Det har i 2018 vært lite organisert aktivitet i ungdomsgruppa. 

 

Leder:    Kristian Granli 

Styremedlem 1:  Karoline Granli 

Styremedlem 2:  Markus Kvisla 

 

Styreleder 

 

Slåstad/26.02.19  Signatur 
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Årsmelding klubbhuset 2018 
 

Hovedleietaker Tælt & 2-takt benytter vestre del av bygget hver torsdag hele året. 

Det har vært noe utleie av idrettslagets møterom i 2018. 

I tillegg til idrettslagets styremøter, har også SOIR hatt en del av sine møter her.  

Idrettslaget er i ferd med å bygge om et lagerrom og blir ferdig i løpet av 2019 

Det er også planer om at Tælt & 2-takt skal foreta drenering og planering på sydsiden av 
klubbhuset i løpet av 2019. Dette som en del av leieavtalen. 

 

Leder klubbhuset 

Gunnar Thoner 

 

 

 

Slåstad/26.02.19  Signatur 
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Årsmelding Orienten 2018 
 

Tora Herud, redaktør  
Kari Vikerhaugen, journalist  
Tor Saghaug, 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 er litt mer opptatt med skolearbeidet. Vi får fortsatt lite stoff, få ideer og datoer for 
aktivitet i gruppene. Tor Saghaug døde i høst, etter lang tids sykdom. 

Orienten nr. 1 – Trondsbu feiret 50 år siden åpningen 14. januar 1968. Amundløpet med fire 
S-er på isen, og som så ut til å kose seg. Brødrelaget Korbøl Thoner deltok i NM i stafett på 
Gåsbu og ble heiet på av en gjeng fra Slåstad.  

Orienten nr. 2 – Vintersesongen på Dølisjøen ble avsluttet med besøk av kronprins Haakon 
22. mars. Bli kjent-turen andre pinsedag hadde 30 deltakere og gikk til Meitsjøen med Odd 
Rudsdammen som guide. På tilbaketuren møtte vi på en hoggorm i veien.  Halvor Korbøl 
Thoner oppsummerte langrennssesongen. Det jobbes med løypetraseer i Trondsbumarka. 

Orienten nr. 3 – 60 aktive løpere og 93 trimmere deltok i Dølisjøen rundt på en iskald lørdag 
29. september. Samme dag var det markedsdag med mange salgsboder, utstillinger og 
annen aktivitet ved butikken og i det gamle posthuset på Slåstad. Halvor Korbøl Thoner sier 
nå at han vil prioritere jobb og trappe ned satsingen på ski. Stimerkingen fortsetter og på 
Trondsbu er kvinnenettverket i Sør-Odal på bærtur med 40 personer. 

Orienten nr. 4 – Aashild Vold Solberg har trimmet Slåstad-damer i 20 år. Stine Emilie Døli 
vant NM i discodans. Jobben med oppgradering av løyper i Trondsbumarka fortsetter. Sør-
Odal startet med aktivitetsskole, etter anbefaling fra NIF. Forberedelsene til nytt Amundløp 
og ny Trondsbusesong er i gang.  

Leder av idrettslaget leverer stoff til sin faste spalte og vi holder god kontakt med daglig 
leder. Annonsemengden har vært stabil. Alle oppfordres til å komme med tips, ideer, stoff, 
ros og ris. 

Redaktør 
Tora Herud 

 

Slåstad/26.02.19  Signatur 
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Årsmelding Trondsbu 2018 
 

01.01.18 ble hytte holdt åpen for servering i forlengelse av godt besøk også dagen før, på 
nyttårsaften 2017. Nyoppkjørte løyper og + 1 grad i nyttårshelga. 

De kommende søndagene i januar beskrives det i hytteboka, fantastiske forhold i 
Trondsbumarka. Det er mye folk i løypene og godt salg i kiosken. 

14.januar markeres 50 årsdagen for åpning av Trondsbu. Flere av veteranene fra 
dugnadsarbeidet i 1968, var tilstede ved markeringen og vertskapet på kjøkkenet var det 
samme som den gang. Taler, gaver og underholdning er behørig omtalt i Orienten, men her 
vil jeg igjen rette en stor takk til alle som bidro med gaver og dugnadstimer og til alle som 
har bidratt gjennom alle disse årene.  

Det viser seg at Trondsbu og Trondsbumarka fortsetter å bety så mye for så mange. 

Den fantastiske vinteren fortsatte med glimrende skiføre. I februar var hytta åpen på 
søndager og i vinterferien og åpningstidene i kiosken ble regulert til kl. 12- 16 da folk 
prioriterte lengre skiturer før de kom innom hytta. Alle Sør-Odals 7.trinn deltok på skidag i 
Trondsbumarka som tidligere år. De opplevde perfekte skiløyper i sol og 12 kuldegrader. 

2. mars ble det annonsert fullmånetur til Trondsbu. Det var trivelig besøk fra grenda og 
Brandval via Balsjøen, men lettskyet vær førte til beskjedent måneskinn og lite folk. 1.kl. fra 
Disenå skole hadde sin tradisjonelle overnattingstur 15.-16. mars, med sine faste ledsagere, 
Marit, Inger og Ragni. Førsteklassingene syntes de hadde hatt det gøy!  

Vinterværet fortsatte gjennom mars og vertskap var på plass alle søndager. En 
drømmepåske for skifolket medførte at hytta ble holdt åpen gjennom hele påsken til og med 
2.april. Så var vinteren slutt og 6. april kom Marit så vidt opp for å hente gjenglemte 
kosebamser til barna fra Disenå. 

24.juni ville Trygve til Trondsbu på firfislesafari. 

30.juni: Dugnad med Aase, Eivind, Tora, Ragnhild og Bjørg. Vedstabling og pussing. Tørr 
brønn. 

1.juli: Åpen hytte i forbindelse med åpning av årets Turorienteringsposter. Få gjester kom 
innom. 

26.juli: Canadabesøk. «Hiking» med rømmegraut på Trondsbu var særs vellykket for 2. og 3. 
generasjons etterkommere fra utvandret Slåstadgrending. 

1.sept: Dugnad: Kari, Lars, Bjørg. Fortsatt tørr brønn! Vann fra Kolltjernet gir mulighet for 
vindusvask og pussing av ovner. 

2.sept: Høstdag på Trondsbu arrangeres i samarbeid mellom Slåstad il. og kvinnenettverket i 
Sør-Odal. En flerkulturell dag med tur til Trondsbu og Gapahuken for store og små. Ivrige 
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bærplukkere fant blåbær å ta med hjem. En vellykket dag med nye erfaringer for alle som 
deltok. 

To helger i november ble hytta leid ut til Skjeberg og omegn jeger og fisk ungdomsgruppe, i 
år som i fjor. De beskriver det som en super tur. 

27. november er brønnen igjen velfylt etter høstens regn og gjør det mulig med vask og 
klargjøring 51. sesong.  Flagget henges ut! Det var meldt om ordførerbesøk til Trondsbu 
denne dagen som del av Sør-Odals julekalender 2018. Filming og intervju med fokus på 
frivillig innsats for Trondsbu var tema for besøket. En veldig hyggelig oppmerksomhet for 
meg og for alle de som bidrar som vertskap, med løypekjøring og all annen innsats for å 
gjøre driften mulig. 

17.12. var Skileiken og Team Odal samlet til juleavslutning for barn og voksne.  

 

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 og noen har 
etterspurt om hytta er åpen. Vi kunne gjerne utvide tilbudet om flere frivillige melder seg til 
å være vertskap og deltar dugnader på Trondsbu. 

Det gjenstår å takke alle som stiller opp for Trondsbu gjennom året og takk til sponsorer som 
bidrar til drift og utstyr. En særskilt takk rettes til vegstyret som bidrar til vegvedlikehold og 
som oppgraderte vegen høsten 2018. 

Helt til slutt vil jeg takke for meg som Trondsbuansvarlig og ønske lykke til med videre arbeid 
og utvikling av Trondsbu i et bredt folkehelseperspektiv. 

Trondsbuansvarlig 

Bjørg Thoner 

 

Slåstad/26.02.19 Signatur 
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Årsmelding skyttergruppa 2018 
 

Etter initiativ fra Karina og Bjørn Erik Øksdahl, ble det i høst gjort forsøk med tanke på å ha 
skytekvelder i skyttersalen i kjelleren på Slåstad samfunnshus. 

Skyttersalen ble ryddet og klargjort, det ble lagt ut invitasjon på Facebook. Kun to 
ungdommer meldte sin interesse, slik at tilbudet er på vent til det eventuelt blir flere som 
viser interesse. 

Kontaktperson for tilbudet er Karina Øksdahl tlf. 469 61 457 

 

Slåstad/26.02.18  Signatur 
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Balanse 2018 
Grunnet overgang til nytt regnskapssystem og opprydding/tydeliggjøring av idrettslagets 
verdier, ref. vedtak årsmøte 2018, er det ikke medtatt fjorårets tall i denne oppstillingen.
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Regnskap og budsjett Hovedlaget 2018   
Grunnet overgang til nytt regnskapssystem, er det ikke medtatt fjorårets tall i denne 
oppstillingen. 
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Regnskap og budsjett barneidretten 2018 
 

Inngår under hovedlaget. 
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Regnskap og budsjett fotballgruppa 2018 
 

Inngår under hovedlaget. 
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Regnskap og budsjett skigruppa 2018 
 

Inngår under hovedlaget. 
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Regnskap og budsjett Trondsbu 2018 
 

Inngår under hovedlaget. 
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Revisorberetning 
(foreløpig utgave) 
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Sak 6 Evt. innkomne saker 
 

1. Gjøre rede for midler Slåstad IL får inn som bidrag fra brukere av anlegg, og bruken 
av disse pengene. 

 

Sak 7 Fastsette kontingent for 2020 
 

Styrets innstilling:  

Kontingenten endres ikke og blir stående som i 2018. 
Kr. 200 for enkeltmedlem og første familiemedlem. 
Kr. 100 pr. øvrige familiemedlemmer. 
 

Sak 8 Budsjett 2019 
 

Behandle og godkjenne budsjett for 2019 

 

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. 

 

 


