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Saksliste årsmøte 14. mars 2022 
 

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 2021 
4. Behandle revidert regnskap 2021 
5. Behandle innkomne forslag og saker 
6. Fastsette kontingent for 2023 
7. Budsjett for 2022 
8. Behandle organisasjonsplan (Klubbhåndbok) 
9.  Valg  

 styrerepresentanter Slåstad IL 
 representanter til Årsmøte SOIR  
 representanter til Idrettstinget * 
 representanter til Slåstad samfunnshus 
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Årsmelding hovedlaget Slåstad IL 2021 
 

I 2021 har Slåstad IL hatt dette hovedstyret: 

Styreleder   Tormod Aamodt 
Nestleder/sekretær  Jeanette Sveen 
Styremedlem 1   Lars Herud  
Styremedlem 2  Knut Andreassen  
Styremedlem 3  Berit Leithaug Mælum 
Styremedlem 4  Tina Myrvang 
Varamedlem   Per Øyvind Benterud 
 
Engasjement: 
Daglig leder             Erland Nordsetmoen                                                  
Regnskapsfører  Erland Nordsetmoen  
 

I tillegg har leder for valgkomitéen vært innkalt til møter. 

I 2021 er det avholdt 6 styremøter, og det er behandlet 21 saker.  
I tillegg har det vært 3-4 komitémøter før både Amundløp og Dølisjøen rundt, samt mange 
møter i forbindelse med relokalisering av samfunnshus, og mulig nytt aktivitetshus i 
tilknytning til klubbhuset. 
 
Flere av møtene er kombinert oppmøte klubbhuset og via TEAMS 
 
Medlemstallet pr. 31.12.20 var 409 hvorav 85 under 20 år.  
Pr. 31.12 21 var vi 407 hvorav 99 under 20 år  
Færre voksne da vi ikke lenger tilbyr trimdans, flere unge grunnet godt tilbud innen 
barneidrett. 
5 æresmedlemmer inngår i medlemsmassen. 
 
Prisutdelinger har vært til: 
Talent- og aktivitetspris 2021:  Ingen forslag innkommet  
Innsatspokal for 2021 under 17 år:  Ingen forslag innkommet 
Innsatspokal for 2021 over 17 år:  Ingen forslag innkommet 
 
Representasjon: 
Erland i møter med Slåstad Samfunnshus 
Tormod i møter med SOIR og Sør-Odal sine skigrupper, inkludert Team Odal. 
 
Kurs: 
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Økonomi: Slåstad IL har tilfredsstillende økonomi, til tross for at det av og til må gjøres større 
uforutsette reparasjoner og raske beslutninger om nødvendige investeringer. SPLEIS er en 
god innsamlingsform og gir bra inntekter når ekstraordinære investeringer må gjøres. 

Dugnadsbaserte inntekter har kommet fra Amundløpet og Dølisjøen Rundt  

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 og Dølisjøen rundt, 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. 

Ny 2-årig avtale er signert 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 og Sparebankstiftelsen Hedmark. 

Tusen takk til alle som bidrar! 

 

Styret 

Slåstad, 03.03.22  Signatur 
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Årsmelding Allidrett 2021/2022 
Styret har i 2021 vært: 

Leder  Tina Myrvang 
Styremedlem Henrik Flaen 
Styremedlem Ole Petter Rønneseter 
Allidretten på Slåstad holder koken! 

Til sammen står det oppført 33 flotte barn som deltar på allidrett i Slåstad il. Det er barn i 
alderen 3 til 8 år, både fra Sør - og Nord Odal.  

Høstens første samling ble avholdt i skogen ved Slåstad barnehage, aktiviteten var orientering 
i regi av Odal O-lag. En god oppstart for allidretten. 
Et samarbeid med ISA har gitt allidretten mulighet til å holde aktiviteter innendørs i 
gymsalen, noe vi har benyttet oss av. Vi fikk dermed inn dans og turn i programmet.  

På fotballbanen på Slåstad har vi også satt fotspor. En fotballkamp ble avholdt med foreldre 
på laget. Bedre underholdning skal en lete lenge etter. Noen barn løp etter ballen, noen slo 
hjul mens ballen suste forbi, og noen sang og andre luktet på «blommorna». Heia Slåstad 
Allidrett! 

Halloween er en årlig begivenhet som barna gleder seg til. Halloweenfest ble i år avholdt på 
Slåstadsæter Skule.  Mange fine forskjellige utkledninger. Dans, selskapsleker og masse søte 
saker stod på planen. 
Etter Halloweenfesten ble allidretten nok en gang satt på vent. Samlinger ble avlyst grunnet 
korona, og svømming og klatring ble derfor avlyst. 

Året 2021 ble rundet av med årets nissemarsj 27. november. Barna tok nisselua, lommelykta 
og refleksvesten på, nissemarsj var så i gang på Slåstad. Nisse, godtepose og julegrantenning 
var en fin avslutning på 2021. Barna fikk utdelt sin nissemarsjmedalje. 

Med gode forhold denne vinteren har Allidretten benyttet seg av Slåstads perler. På Dølisjøen 
har vi skøytet oss igjennom hinderløype og på Trondsbu har vi laget gode spor! 
Varmegradene sniker seg på, og forhåpentligvis før snøen takker for seg, får vi til en akedag 
på Trondsbu. 

Barna har i den siste tiden klatret seg til topp i klatreveggen i Skarnes idrettshall. Odal 
klatreklubb har fått oss til nye høyder. 

Vi har hatt 17 samlinger fra høstens oppstart frem til i dag (28.februar), og flere samlinger 
frem mot sommeren vil det bli.  

Med korona hakk i hel har vi forsøkt å holde mange aktiviteter utendørs, noe som har ført til 
lave kostnader. Vi har i vårt budsjett brukt penger på diplomer, medaljer, pynt til 
halloweenfest, blomster til innleide instruktører, klatring, og ikke minst is til 
sommeravslutningen. 

Slåstad, 01.03.22  Signatur 
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Årsmelding fotballgruppa 2021 
 

Kontaktperson: Per Øyvind Benterud 
 
Lite aktivitet i fotballgruppa også i 2021. 
Henrik Tveter Benterud er eneste yngre SIL-medlem som spiller aktivt fotball på aldersbestemte lag. 
Henrik spilte sist sesong for samarbeidslaget til Sander IL. Henrik spiller også på sonelag, G2009 sone 
Kongsvinger 
Det ble også undertegnet overgang for Hans Kr. J. Stepien fra Slåstad IL til Hundvåg IL.  
 
Noen treninger med barneidretten har funnet sted på stadion. 
 
Banen har blitt klipt dels av daglig leder og dels av innleid hjelp. I sommer og høst fikk vi heldigvis 
låne Skarnes IL sin traktor, pga. vår var på verksted i påvente av deler etter havari. Når gresset ble for 
langt, var det også kjekt å benytte vår nyinnkjøpte beitepusser til ATV. 
 
 
Erland N. 
 
Slåstad, 04.03.2022 Signatur 

 

 

Årsmelding for skigruppa 2021 
 

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

11. desember ble sesongen 20/21 i Trondsbumarka åpnet. Det ble en god sesong med masse 
snø. I januar var Trondsbu en av få skidestinasjoner i Sør-Hedmark som hadde gode forhold. 
Dette resulterte i rekordmange besøkende i løypenettet, og løypebidragene kom opp i 
rekordhøye 64.000. Men masse tung snø lagde også utfordringer. Løypene hadde mengder 
av trær som ikke tålte vekten av snøen. Det medførte mange ekstra dugnadstimer. 

Sør-Odal skikarusell arrangerte 6 renn i vårt anlegg. 

Odal skilek gir tilbud til kommunens barn og aktiviteten rullerte i Sør-Odals skiløyper. 
Tilbudet er kjærkomment for skiglade barn i 1. til 7. trinn. Oda Lohne Aarstad er ivrig trener. 

Halvor Korbøl Thoner gikk ikke løp vinteren 2021 på grunn av koronasituasjonen. Sommeren 
2021 har han deltatt i rulleskirennene Totenrullen og det 90 km lange Klarælvsloppet. Her 
ble han nummer 21. 1 minutt og 40 sekunder bak vinner Max Novak.  Han går sesongen 
2021/22 i Visma Ski Classic for Team Norsk Gran. Han åpnet med 75. plass i den individuelle 
prologen i Orsa i Sverige i desember 2021 
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Det ble våren 2021 satt opp 4 stolper med lys på myra nedenfor hytta. Høsten 2021 ble det 
ryddet kvist i løypenettet og det ble kjørt ut 140 m3 med flis på barfrost i lysløypa og 
nærområdet der. Det bidrar til at vi kan kjøre på mindre snø uten at det går ut over utstyret 

Knut Andreassen / Tormod Aamodt 

Slåstad, 03.03.2022  Signatur 

 

 

Årsmelding for Trimgruppa 2021 
 

Leder Berit Leithaug Mælum under god veiledning av Erland Nordsetmoen og Helga M. 
Flatebø 

Medlemmer: 
Styremedlem: Eivind Hartmann (7.11: Sendte han e-post til idrettslaget og frasa seg alle verv i 
trimgruppa) 

Styremedlem: Solveig Flatebø 
Styremedlem: Per Ivar Johnsrud 
Medhjelper: Heidi Tveter 
 

Dølisjøen Isfestival / Amundløpet / Skøyteglede 
Søndag 14.03. ble det skøyteløp med 35 deltakere. Flott vær og Amund kom!  
Med strenge corona-regler tatt i betraktning var arrangøren fornøyd med dagen.  
 
Bli-Kjent-tur 2. pinsedag 
24.05.ble det arrangert tur til Nordsetberget og Nordsettjernet. Knut Lysell fra Odal DNT var 
kjentmann. 11 stykker ble med på turen. 
 
Dølisjøen rundt for 44. gang 
Søndag den 26.09 ble «Dølisjøen rundt» arrangert for 44. gang i flott høstvær og god deltakelse. 
Rundt 40 frivillige var i sving før, under og etter arrangementet. 
28 sykkelryttere, 44 løpere og 74 trimmere var påmeldt. 
 
Vinnere av løp: 
Jenter 11-12 år 4 km:  Serine Boisen, Team Odal 
Gutter 11-12 år 4 km: Hans-Kristian Da Silva Rustad, Fjelltun IL 
Gutter 13-14 år 4 km: Simen Halvorsrud, Fjelltun IL 
Gutter 15-16 år 12 km: Karsten Ellevold, Oppstad IL 
Kvinner 12 km: Cathrine Andersen, Team Driv Trening 
Menn 12 km: Halvor Korbøl Thoner, Slåstad IL 
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Vinnere av sykkel: 
M 10: Noah Bråten, Team Bråten 
Jenter 13-14 år: Kajsa Bråten, Team Bråten 
Gutter 13-14 år: Ole Jacob Ellevold, Oppstad IL 
Gutter 15-16 år: Sigmund Helgedagsrud, Glåmdal SK 
Kvinner: Cathrine Andersen, Odal SK 
Menn: Mads Nordby, Nes SK 
 
Trimkasser 
Det er totalt 11 trimkasser i Slåstad: Gapahuken ovenfor Trondsbu, Fjellbu, Sauskallen, 
Hellerud, Åsen, Østby, Krysset, Ulvåsen, Nordsettjernet, Sisselrud og Ormlia. Kassene har 
ikke hatt bøker dette året p.g.a. pandemien. Men per 1.02.22 er kassene igjen fått 
oppdaterte bøker. 
Info om Fjellbu, Sauskallen og Trondsbu er skrevet om i Orienten i år.  
Kart for disse turmålene henger oppe ved Thonern. 
 

Berit L. Mælum 

Slåstad/04.03.2022  Signatur 

 

 

 

Årsmelding Klubbhus og idrettsplass 2021 
 

Gunnar Thoner, leder 

Hovedleietaker Tælt & 2-takt har sine møtelokaler i vestre del av bygget, og benyttet dette 
torsdagskvelder når det ikke var stengt av korona-hensyn. 

Det har vært noe utleie av kjøkken og møterom i løpet av året. Idrettslaget har sine 
styremøter her.  Etter at samfunnshuset ikke lenger har vært tilgjengelig, har både 
samfunnshusets styre og Slåstad Grendeutvikling vært flittige brukere av møterommene. 
Med bredbånd og konferanseutstyr har det vært midt i blinken for mange Teams-møter. I 
løpet av høsten mottok vi et fullt brukbart piano, og vi ser fram til det kan arrangeres 
hyggekvelder i møterommet. 

Site Service har også i 2021 leid deler av parkeringsplass. Dette har gitt idrettslaget 
kjærkomne inntekter, og noe ekstraarbeid for daglig leder.  Plassen ble gruset etter deres 
bruk, og container ble etter hvert fjernet. 

Idrettsplassen fremstår finere enn på lenge, etter at vi anskaffet beitepusser. 
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Det nevnes at Odal Hundeklubb har leid plassen til hundekurs, og at nordre del av 
fotballbanen en periode ble utlånt til hestetrening. 

 

Erland N. 

 

Slåstad/04.03.2022  Signatur 

 

 

 

Årsmelding Orienten 2021 
 

Redaksjonen har fra nr 2/2021 og ut året bestått av følgende personer: 
Ansvarlig redaktør: Tormod Aamot  
Redaksjon Eli A Ronglan og Jeanette Sveen  
Journalister: Per Kristian Johansen (PK) og Helene Husås 
 

Orienten har også i 2021 utkommet med fire utgaver. 

Vi fikk kastet på oss oppgaven etter nr 1/2021, og valgte å løse redaksjonsarbeidet som et 
fellesskap. Vi har hatt flere møter før hvert nummer, der vi har blitt enige om tema i 
kommende utgaver og fordelt oppgavene. Journalistene, medlemmer i redaksjonen og andre 
har levert artikler som vi håper har truffet leserne. Eli har tatt oppgaven med å sy alle 
artiklene sammen til et ferdig produkt.  

Erland henter hos trykkeriet, og distribusjon utgår fra Joker´n. Det er faste personer som deler 
ut blader i de ulike rodene. 

 

Orienten nr. 1 

Amundløpet ble arrangert 14. mars, etter at kommunens smitteverntiltak førte til utsettelse. 
Amund Sjøbrend var eneste S på arrangementet. Det var sterke restriksjoner på hvem som 
fikk delta, og vi måtte arrangere barne- og ungdomsaktivitetene separat. På Trondsbu var det 
fine forhold, men kun kioskservering grunnet koronarestriksjoner. 

Orienten nr. 2 

Nok en hjemmesommer med hjemmeferie. Vi fokuserte på aktiviteter som kunne 
gjennomføres lokalt. Berit Leithaug Mælum fra trimgruppa startet serien om presentasjon av 
turkassene som Slåstad IL har plassert ut på ulike turmål. Bli-kjent-turen ble gjennomført 2. 
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pinsedag. Turen gikk denne gangen til Tørrknappen med Knut Lysell fra Odal DNT som 
guide. Turen gikk også innom den nybygde brua ved Nordsettjennet, som Slåstad 
grendeutvikling med Erland Nordsetmoen og Grethe Sveen med flere hadde laget. 
Presentasjon av Svingen hyttefelt. Veien videre for Samfunnshuset. Kommunen har kjøpt 
Bedehuset med formål om at dette skal bli nytt samlingssted for grenda. 

Orienten nr. 3 

Dølisjøen rundt ble arrangert for 44. gang. 150 deltakere i strålende høstvær. Start og mål ved 
ISA, utekiosk. Intervju med sykkeltalent Anders Lohne Aarstad. Omtale av trimkassa ved 
Sauskallen. Presentasjon av planer for Odal skipark. Omtale om skjoldkonkurranser og 
æresskjold fra Norges Landsforbund for idrett. Barneidretten er i gang og har oppmøterekord. 
Artikkel om Slåstad aktivitetshus. Bruk av bedehuset som Samfunnshus ble nedstemt, og det 
startes så smått en sondering av samarbeid mellom samfunnshusets andelseiere og Slåstad IL 
om å lage et aktivitetshus samlokalisert med klubbhuset. Skisse til grende- og aktivitetshus 
presentert. 

 

Orienten nr. 4 

Halloweenfeiring for barna før ny koronanedstengning, Julegrantenning og nissemarsj med 
sang framført av Mina Helgedagsrud, og bistand fra elever ved Solbakken folkehøgskole. 
Intervju med Nils Einar Aas, og presentasjon av skytter Rune Vandevjen Olsen. Månedens 
turmål/trimkasse er gapahuken på Trondsbu med presentasjon av byggeprosessen. 
Trondsbudugnad med taktekking på garasjen, ny treplatting ved vedbu/utedo, vedsjau, 
nedvask og klargjøring av hytta. Forslag om å samle alle idrettslag i Sør-Odal til ett felles 
idrettslag. Presentasjon av ny skisse til aktivitetshus. 

 

Slåstad/04.03.2022  Signatur 
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Årsmelding Trondsbu 2021 
 

Styret har i 2021 bestått av: 

Leder: Lars Herud 
Medhjelpere: Bjørg Thoner, Bjørg Nordby, Kariane Lystad, Helene Bering, Ragnhild Thoner 
 
En flott skivinter startet i romjula. 
Skiføret på Trondsbu kom i romjula – 2020, da ble det mulig å gå på ski innover myrene. På 
nyttårsaften lå Trondsbu der fint dekket med snø, sittebenkene foran hytta var måkt klare 
for å kunne sette seg ned for en rast. Pandemien herjet, og det var ikke aktuelt å slippe folk 
inn. 

 

Rekord i antall biler og skiløpere 
Trondsbu åpnet for kiosksalg første helgen i januar. Dette skulle vise seg å bli en av to helger 
med rekordtilstrømming av folk som ville gå på ski. Trondsbumarka var forsynt med gode 
snømengder og fine skiforhold. Noe som manglet mange andre steder. Koronaen herjet og 
folk lengtet etter å komme seg ut i løypene. Dette resulterte i over tohundre biler oppover 
Kolltjernveien. Det ble et svare strev med å få parkert alle biler og vi ble vel tatt litt på senga.  
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Helgen etter skjedde det samme, men da var vi litt mer forberedt med mer 
parkeringsplasser og organisert parkeringsvvaktsystem. Opptil flere biler havnet i grøfta i 
løpet av disse helgene på grunn av møtene trafikk, men ingen alvorlige skader. 
Folk var stort sett forståelsesfulle over den store utfarten og det flotte været og fine 
skiforhold gjorde at det var mest blide fjes å se i løypa. 
 
Servering gjennom vindu 
All servering på Trondsbu i 2021 foregikk gjennom vinduet på kjøkkenet. Her var det satt opp 
et pleksiglass som skjerming mellom vertskap og kunder. Stort sett alt salg foregikk med 
bruk av vipps. Dette fungerte greit da den beste mobildekningen er utendørs. 

 
Noen få insisterte på å betale med kontanter, da de ikke hadde moderne telefoner som 
kunne utføre dette. Salget i løpet av vinteren utgjorde rundt kroner 21 000,-. Dette må vi si 
oss godt fornøyde med. Takk til vertskapet som stilte opp. 
 
Vi hadde en jevnt kald og stabil januar og det meste av februar. Dette førte til at vannet i 
brønnen frøs. Det hadde satt seg en is-propp i pumperøret slik at dette måtte tines opp og 
brønnen pakkes inn i glava. 
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Skisesongen på Trondsbu varte til og med 21. mars. Jeanette og Johan Sveen hadde den siste 
vertskapssøndagen.  
 
Utleie 2021 
Hytta har ikke vært utleid i denne perioden. Dette har ikke vært aktuelt i og med den 
pandemien vi har hatt de siste to årene. 
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Dugnader. 

Det har vært tre organiserte dugnader på Trondsbu i løpet av 2021. På grunn av det tette 
snøfallet i januar, februar ble det mye knekte trær langs løypetraseene. Dette ble kappet 
unna av løypekjørerne etter hvert. 

På den siste snøen, 27. mars og i regnvær hadde Knut Andreassen og undertegnede en 
veddugnad. Vi hentet inn alle knekte trær som var samlet i løpet av vinteren og kjørte dette 
ned til Trondsbu. 

På en varm dag i begynnelsen av juli kappet og kløyvde vi opp denne bjørkeveden og fylte til 
sammen fem trådbur. Vinterveden for neste vinter var sikret. God innsats utført av Tormod, 
Martin, Johan og Lars 

Tredevte oktober var det igjen tid for dugnad på Trondsbu, både inne og ute. Vinterveden 
fra trådburene ble stablet inn i skålen. Det ble snekret og tilpasset ny tram foran skåle og 
utedass. Hele hytta ble støvsugd, vinduer likeså og alle gulv og vinduer ble vasket. Takk til 
alle som deltok her; Jeanette, Karianne, Marit, Johan, Eivind og Jan Vidar. 

Samtidig foregikk det dugnad nede ved maskingarasjen der torvtak ble restaurert og 
tilleggstak ble ferdigstilt av Trond Erling, Tormod og Erland. Løyperydding ble også utført 
denne dagen av Dag og Tore. Dugnaden ble avsluttet med kjøttgryte inne på Trondsbu.  

Nødvendig vedlikehold 

Til sommeren er det nødvendig å rette opp skåle med utedass. Den har fått en helling 
forover, litt i tråd med øverste etasjer i det nye Munchmuseet. Her må det jekkes opp og 
legges under nye pilarer slik at den nye trammen ikke stenger for dørene. 

 
Skåle med utedass trenger en oppretting. 
 
To dårlige vinduer på den østre gavlveggen er det også nødvendig å utbedre. Enten skifte 
den ytre vindusramma eller om nødvendig hele vinduet. 
 
For Trondsbu 
 
Lars Herud 
 

Slåstad 28.2.2022 
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Årsmelding skyttergruppa 2021 
 

 

Det har ikke vært aktivitet i skyttergruppa i 2021. 

Kommunen har nå solgt samfunnshuset med skyttersalen, og fremtidig bruk av lokalet anses 
som lite relevant. 

Skyttergruppa foreslås nedlagt, og gjenværende våpen overføres f.eks. til Søndre Odalen 
Skytterlag. 

Erland N 

Slåstad, 04.03.2022  Signatur 
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Regnskap 2021  
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Balanse 2021 
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Kontrollutvalgets beretning for 2021 
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Sak 5 Innkomne saker 
 

Forslag 1. Opprettelse av hestegruppe 
 

 
 

Styrets innstilling:  

Legges fram uten innstilling i påvente av økonomiske betraktninger.  

Styret er positive til opprettelsen, men må vite hva opprettelsen av gruppa vil medføre av 
økonomiske forpliktelser og ansvar for Slåstad IL, før endelig klarsignal kan gis. 

*Se vedlagt utredning ankommet rett før årsmøtet 
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Forslag 2. Nedleggelse av skyttergruppe 

Etter mange år uten aktivitet, og det faktum at grenda ikke lenger eier skyttersalen under 
gymsalen på tidligere Slåstad samfunnshus, ser ikke styret lenger noen grunn til å 
opprettholde klubbens skyttergruppe. 

Styrets innstilling:  

Slåstad ILs skyttergruppe legges ned, og våpen kan selges eller gis til nærliggende skytterlag. 

 

 

 
Sak 6 Fastsette kontingent for 2023 

Styrets innstilling:  

Kontingenten endres ikke og blir stående som i 2022 med familiemedlemskap 
maksimalt kr. 500 

Kr. 200 for enkeltmedlem og første familiemedlem. 

Kr. 100 pr. øvrige familiemedlemmer. 
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Sak 7 Budsjett 2022 

 

 

 

 

-140 000* 

-10 000* 

Korrigering* 
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Sak 8 Behandle Organisasjonsplan (Klubbhåndbok)  
(eget vedlegg) 

 

 

Sak 9 Valg 
(eget vedlegg) 

Valg styrerepresentanter Slåstad IL 
Valg representanter til Årsmøte SOIR  
Valg representanter til Idrettstinget * 
Valg representanter til kretstinget Innlandet 
Valg representant Team Odal (hvis SIL har deltakere i teamet.) 
Valg representant til Slåstad samfunnshus årsmøte. 


