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Årsmelding hovedlaget Slåstad IL 2022 
 

I 2022 har Slåstad IL hatt dette hovedstyret: 

Styreleder   Tormod Aamodt 
Nestleder/sekretær  Jeanette Sveen 
Styremedlem 1   Lars Herud  
Styremedlem 2  Knut Andreassen  
Styremedlem 3  Heidi Nesset 
Styremedlem 4  Kine Lübker 
Styremedlem 5  Kari Michelson 
 
Engasjement: 
Daglig leder             Erland Nordsetmoen                                                  
Regnskapsfører  Erland Nordsetmoen  
 

I tillegg har leder for Orienten og valgkomitéen vært innkalt til møter. 

I 2022 er det avholdt 7 styremøter, og det er behandlet 31 saker.  
I tillegg har det vært 3-4 komitémøter før både Amundløp og Dølisjøen rundt. 
 
De fleste møtene holdes på klubbhuset mens årets siste ble kombinert med julemiddag for 
styret og orientens redaksjon på Slobrua. 
 
Medlemstallet pr. 31.12.21 var 407 hvorav 99 under 20 år.  
Pr. 31.12 22 var vi 382 hvorav 77 under 20 år  
Nedgang blant innvandrerbarna da vi ikke lenger kan tilby tilsvarende innendørs aktiviteter 
innen barneidrett som før, samt denne gruppen deltakere har utfordringer med transport 
da viktige ildsjeler ikke lenger har kapasitet. 
5 æresmedlemmer inngår i medlemsmassen. 
Karsten Thoner ble utnevnt til nytt æresmedlem 17. mai 2022. 
 
Prisutdelinger har vært til: 
Talent- og aktivitetspris 2022:  Ingen forslag innkommet  
Innsatspokal for 2022 under 17 år:  Styret har kandidater som offentliggjøres senere 
Innsatspokal for 2022 over 17 år:  Styret har kandidater som offentliggjøres senere 
 
Representasjon: 
Tormod i møter med Slåstad Samfunnshus 
Tormod i møter med SOIR og Sør-Odal sine skigrupper, inkludert Team Odal. 
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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. 

Vi har en 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, 06.03.22  Signatur 
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Årsmelding Allidrett 2022/2023 
 

Leder: Kine Lübker  
Styremedlem: Ole Petter Moss Rønneseter  
Styremedlem: Henrik Flaen  
 

Vi har rundt 25 aktive små deltakere i barneidretten i år. Det er flere som står oppført på 
Spond-lista vår, vi kan telle helt opp til 32 som har vært mer eller mindre delaktige siden 
oppstarten i høst. Det er barn fra både Sør-Odal og Nord-Odal med et aldersspenn fra 3 til 
9 år.  

Fra årsmøtet sist og frem til sommeren ble det avholdt akedag på Trondsbu, 
innendørsaktiviteter, orientering og enkel friidrett.  

Første torsdagen i september ble høstens første samling i sesongen avholdt i skogen ved 
Slåstad barnehage. Aktiviteten var orientering, og alle hadde med seg kveldsmat som vi 
spiste sammen i gapahuken da barna var ferdig med løypa. Tidligere har det vært i regi av 
Odal O-lag, men de ønsket at vi gjennomførte dette selv mot at de lånte ut utstyr til oss. 
Det fungerte fint.  

Det oppleves som noe tungvint å ha barneidretten innendørs hos ISA. Frakt av utstyr opp 
og ned tar tid. Vi har fått tilbud om et kott/rom til utstyr, men det blir ikke til at man velger 
å bruke dette. Derfor finner vi alternative arenaer og er mest mulig ute.  

Aktivitetene våre inkluderer svømming, sykkel, orientering, aktiviteter ved fotballbana, 
skøyter, ski og klatring som faste innslag de siste årene. Halloween-feiring som vi tidligere 
har hatt utgikk, og vi tok karneval-idrett i stedet. Det fungerte veldig fint, og det er kanskje 
greit i et folkehelseperspektiv å droppe godisen til halloween i barneidretten.   

Høstsesongen ble avsluttet med fine smånisser i nissemarsjen på julegrantenninga hvor de 
fikk diplom, medalje og en velfortjent applaus.  

Vi har hatt 18 samlinger fra høstens oppstart frem til i dag (5. mars), og det er tenkt 10 
ganger til frem mot sommeren.  

Vi har i vårt budsjett vært nokså nøkterne. Det er bestilt inn medaljer, noen utgifter til 
andre. Og så en is til sommeravslutningen. 

 

Kine Lübker  

Slåstad 5.mars 2023 
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Årsmelding fotballgruppa 2021 

 

Kontaktperson: Per Øyvind Benterud 
 

I likhet med 2021 hadde vi heller ikke i 2022 noen aktivitet i regi fotballgruppa. De som har 
interesse for å spille fotball henvises til naboklubbene. Ønske om å starte damelag har kommet inn, 
og det har vært velvilje til dette, forutsatt at de interesserte selv organiserer tilbudet. De 
interesserte har ikke fulgt opp. 

Grunnet for få aktive, liten sportslig aktivitet og kostnader til fotballkretsen, foreslås fotballgruppa 
nedlagt i årsmøtet 2023. 

Erland N. 

Daglig leder 
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Årsmelding for skigruppa 2022 
 

Leder:       Knut R. Andreassen 
Sportslig ansvarlig/sekretær/nestleder:  Tormod Aamodt 
Driftsansvarlig:     Rune Gusterud 
Drift/prosjekt/løyper:    Karsten Thoner 
26. desember ble sesongen 21/22 i Trondsbumarka åpnet. Det ble en lang sesong, men 
moderat snømengde gjorde forholdene ustabile. Det ble allikevel godt besøk på Trondsbu, 
og løypebidraget for sesongen via vipps endte på 28950,- 8. mars ble Trondsburennet 
relansert, nå som hodelyktrenn. Det stilte 36 deltakere til start.  

Det er etablert ny avtale med Brandval IL om kjøring av løypa til Nordlyshytta. De betaler 
5000,- i året for dette. Vi søker også om midler fra Tørmoen Arbeiderlag. De tildelte oss 
5000,- i 2022. 

Sør-Odal skikarusell arrangerte 3 renn i vårt anlegg. Det første rennet måtte avlyses på 
grunn av snømangel, og to renn gikk på Skarnes. Rundt 30 deltakere på start. Slåstad IL er 
registrert med to deltakere. 

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 stilte som 
ivrig trener, foreløpig var dette hennes siste sesong da studiene på Lillehammer kaller. 

Halvor Korbøl Thoner gikk i sesongen 2021/22 6 løp i Ski Classic For Team Norsk Gran. 
Marcialonga (83.) Tartu Maraton (44.) Vasaloppet (106.) Birken (61.) Årefjællsloppet (39.) 
og Yllæs-Levi (55.)  

Sommeren 2022 har han deltatt i rulleskirennene Totenrullen, Alliansloppet og det 90 km 
lange Klarälvsloppet. Her ble han plasseringene 26,23 og 20.  Han går sesongen 2022/23 i 
Visma Ski Classic for Team YC Rør Sjusjøen. Dette er et rekruttlag for Team Næringsbanken/ 
Stora Enso. Han åpnet med 51. plass i den individuelle prologen i Bad Gastein i desember 
2022 

Knut Andreassen / Tormod Aamodt 

Slåstad, 06.03.2023  Signatur 

 

  



Årsmøte Slåstad IL 2023 Side 9 
 

Årsmelding for Trimgruppa 2022 
 

Leder: Heidi Nesset  
Styremedlemmer: 
Solveig Flatebø 
Isabell Jansen Myhre 
Heidi Tveter 
Berit Leithaug Mælum 
 

Trimgruppa har vært ansvarlig for å skaffe dugnadsmannskaper og hjulpet til med tilrigging 
for både Amundløpet og Dølisjøen rundt i 2022 

Årets Amundløp ble også denne gangen berørt av korona-restriksjoner og måtte utsettes 
fra 22.januar til 19. februar.  

Totalt hadde vi 81 deltakere fordelt som følger:  

50 km 14 deltakere - Vinnere: Esther A. Eikelenstam, Eidsvoll Turn og Kristian Øksdahl, 
Skarnes  
20 km 17 deltakere – Vinnere: Tina Hauger Brufladt, Kongsv. SK og Tore Kvernes, Skarnes 
10 km 12 deltakere – Vinnere senior: Lina Sjølie, Oslo og Erland Nordsetmoen, Slåstad IL 

  G-15-16 Sigmund Helgedagsrud, Salomon Norge 
5 km 2 deltakere - vinner G-13-14 Henrik T. Benterud, Slåstad IL 
Lek og trim 0-12 år 26 deltakere 
Trim uten tidtaking 10 deltakere 
Grunnet fortsatt usikkerhet om innendørs arrangement kunne gjennomføres ble ikke lavvo 
satt opp, og vi droppet for tredje år på rad «aftersjess» etter skøyteaktivitetene pga. 
pandemien. 
 

Den tradisjonelle «Bli-kjent-turen» 2.pinsedag ble arrangert i Trondsbumarka under kyndig 
ledelse av Ole Kristian Steinbekken og Eivind Hartmann. Turen var i kombinasjon med O-
lagets åpning av Tur-O sesongen, og vi passet på å holde Trondsbu åpen for servering etter 
gjennomført tur.  

Det 45. Dølisjøen Rundt ble tradisjonen tro arrangert siste søndag i september. Etter 
mange år med arrangement ut ifra skoleplassen ble nå start og mål flyttet til idrettsplassen. 

I alt 140 deltakere er vi ganske fornøyde med, men synes vi fortjener flere deltakere ut ifra 
alt arbeid som legges ned i arrangementet. 4 av deltakerne deltok på både sykkel og 
løpsøvelse. 

Sykkelklasser: 
Totalt 42 deltakere. Vinnere av 20 km ble Anders Lohne, Odal SK i klasse menn 17-19 med 
20 sekunder bedre tid enn seniorklassens Steffan H. Repshus, CK Elverum  
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Kvinneklassen ble vunnet av Cathrine Andersen, Odal SK 
Ungdomsklasser: 
Vinnere: 
K-13-14 Hanna Kristine Gaustad, Oppstad IL 
M-10     Johan Kristian Gaustad, Oppstad IL 
M-11-12 Edvin Skjellaug, Raufoss og Gjøvik SK 
M-13-14 Simen Halvorsrud, Fjelltun IL 
M-15-16 Sondre Elias Skjolden, Romeriksåsen SK 
 

Løpsklasser: 
22 deltakere som løp 12 km  
Vinnere: 
Kvinner Cathrine Andersen, Team Driv Trening 
G-13-14 Simen Halvorsrud, Fjelltun IL 
G-15-16 Karsten Ellevold, Oppstad IL 
Menn Jarle Malvik, Kongsvinger  
 

8 ungdommer løp 4 km 
Vinnere: 
J-13-14 Serine Lilleseth Boisen, Oppstad IL 
G-10 Liam Bakstad, Skarnes 
G-11-12 Emil Halvorsrud, Fjelltun IL 
G-13-14 Hans-Kristian Da Silva Rustad, Fjelltun IL/Team Odal 
 

Trimkassene 2022 

Det er totalt 11 trimkassene i Slåstad: gapahuken ovenfor Trondsbu, Fjellbu, Sauskallen, 
Hellerud, Åsen, Østby, Krysset, Ulvåsen, Nordsettjennet, Sisselrud og Ormhella. Det er 
notert gått 1924 turer totalt fordelt på alle kassene i året 2022. 

 

Gapahuken Trondsbu totale turer: 21 
- Ivar Hagen 2 
- Johan Sveen 1 
- Ingunn Solbakken 1 
 
Åsen totale turer: 139 
- Unni B/Tyra 32 
- Stian Leirud 24 
- Bjørg Steinbekken 17 
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Østby totale turer: 65 
- Oddvar Stenhaugen 29 
- Oddmund Thorstensen 10 
- Elisabeth Johnsrud 5 
 
Krysset totale turer: 365 
- Kine Lubker 82 
- Bjørg Steinbekken 57 
- Sidsel Gustavsen 33 
 
Sauskallen totale turer: 374 
- Inger Sanda 145 
- Majsan V Moss 65 
- Marte K Hagen 12 
 
Fjellbu totale turer: 642 
- Inger Sanda 211 
- Gunstein Nylend 179 
- Laila Rustad 59 
 
Ulvåsen totale turer: 28 
- Audun Solerød 3  
- Karsten Thoner 2 
- Kristian Sjøvik 2 
 
Hellerud totale turer: 38 
- Marita 
 
Nordsettjennet totale turer: 26 
- Randi Rudshaug 
 
Sisselrud 41 personer med totalt 226 turer 
- Bjørg Thoner 40 
- Marit Thoner 29 
- May Elisabeth Johannesen 9 
- Einar Johannesen 9 
 

For trimgruppa: 

Heidi Nesset/Erland Nordsetmoen 
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Årsmelding Hestegruppa 2022 
 

Hestegruppa i Slåstad IL ble etablert mars 2022, og består av hesteinteresserte både fra og 
utenfra Slåstad. Målet er å skape positive aktiviteter rundt hesteglede, og gruppa legger 
vekt på felles opplevelser samt kurs og instruksjonsaktiviteter. 

Aktiviteter 2022 

Styret består av Kari Michelson (leder), Helga Flatebø og Helle Harbou-Hals. Det har vært 
gjennomført sju styremøter. Det sittende styret er ikke på valg. 

To kurs i holistisk hestepraksis med Karoline Kjesrud fra Østreng gård 

Pinseaften var vi kioskpersonale under NM i meiting, fiskekonkurranse ved Dølisjøen. Vi har 
også organisert egen hesteklasse i Dølisjøen Rundt. Her håper vi på større deltakelse neste 
arrangement. 

Det har også vært gjennomført dugnad på rideanlegget som brukes av hestegruppas 
medlemmer.  

Dessverre har ikke Norges Rytterforbund tatt oss inn som medlem enda, men de har i 
telefonsamtale uttalt at de er positive til en ny søknad om prøvemedlemskap for to år. 
Inntil vi blir medlem er det usikkert i hvilken grad vi kan stå som arrangør av arrangementer 
innen hestesport. 

Planer for 2023 

Hestegruppa planlegger flere kurs og foredrag i 2023, og satser for øvrig på gode 
fellesopplevelser som turer og sosiale tiltak. 

Takk til alle som har bidratt for et hesteaktivt Slåstad. 

 

 

Kari Michelson 

Leder 
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Årsmelding Klubbhus og idrettsplass 2022 
 

Gunnar Thoner, leder 

Hovedleietaker Tælt & 2-takt har sine møtelokaler i vestre del av bygget, og benyttet dette 
torsdagskvelder gjennom det meste av året. 

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. 

Klubbhuset og idrettsplassen ble også benyttet til både 17.mai feiring og under Dølisjøen 
rundt. 

Av større utgifter nevnes at vi har måttet anskaffe ny varmepumpe, og det nevnes også at 
økte strømpriser medfører en økning på hele 84% etter fratrukket strømstøtte. Disse 
merkes godt på driftskostnadene.  

Slåstad Grendeutvikling har bidratt med et større beløp i forbindelse med utvidelse av P-
plass 

Planer vedr evt ombygginger og aktivitetshall har stått på stedet hvil i påvente av 
kommunens saksbehandling. 

Halve fotball-banen har blitt klippet jevnlig av henholdsvis daglig leder og Jan Kåre Krybelsrud. 
Dette for at barneidretten og noe sporadisk fotballspill av tilfeldige trimmere skal kunne 
gjennomføres. På nordre del har vi latt gresset gro, og gresset ble slått en gang til hestefór. 

Fotballbanen har jevnlig også blitt utleid til hundetrening, noe som har gitt litt inntekter til drift av 
banen. 

Halloweenhelgen opplevde vi dessverre hærverk i form av bilkjøring på fotballbanen. Vår forsikring 
dekker heldigvis reparasjon, men både egenandel, ekstra dugnad og merarbeid for daglig leder 
måtte til. Oppretting etter skadene vil bli utført i løpet av våren -23. 

 

Erland N. 

 

Slåstad/13.03.2023  Signatur 
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Årsmelding Orienten 2022 
 

Redaksjonen har i 2022 bestått av følgende personer: 
Ansvarlig redaktør: Jane Laache  
Redaksjon: Eli A Ronglan og Jeanette Sveen  
Journalister: Elisabeth Stepien, Hanna Tveter, Thale Mørkved 
 

Orienten har også i 2022 utkommet med fire utgaver. 

Vi fortsetter 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 19. februar 2022, etter utsettelse fra 22. januar. Amund Sjøbrend, 
Kay Stenshjemmet og Sten Stensen var til stede på arrangementet. Thomas Stang ankom 
med fly, Kongsvinger kunstløp og Mina Helgedagsrud underholt. På Trondsbu var det fine 
forhold, og kiosken kunne drive som normalt fra 20. februar, etter å ha hatt kiosksalg 
gjennom pandemien. Trondsburennet ble arrangert som hodelyktrenn. Hestegruppa ble 
startet opp med presentasjon i Orienten. Trimkassa på Ulvåsen ble omtalt 

Orienten nr. 2 

Slåstad Grendeutvikling arrangerte 17. mai- feiring ved klubbhuset. Det var prisdryss fra 
kommunen til Marit Thoner, Erland Nordsetmoen og Ole Edvard Gjerstadberget, og Karsten 
Thoner ble æresmedlem i Slåstad IL. Bli-kjent-turen ble gjennomført 2. pinsedag. Turen 
gikk denne gangen til Hedenhøgda med Ole Kristian Steinbekken fra Odal DNT som guide. 
Presentasjon av trimkassa ved Nordsettjennet. Orientering om arbeid med å lage felles 
idrettslag i Sør-Odal. Flyttedugnad for Samfunnshuset etter at «Bedehuset» ble vurdert som 
uegnet til formålet.  

Orienten nr. 3 

Dølisjøen rundt ble arrangert for 45. gang. 141 deltakere i fint høstvær. Start og mål ved 
klubbhuset. Intervju med veteran Rolf Hansen, som har deltatt på alle Dølisjøen rundt. Sak 
om Norgescup i landeveisritt på Slåstad og omegn i august 2022. Presentasjon av turntalent 
Sigmund Helgedagsrud. Omtale av Urkraftfestivalen på Tittut i september og loppemarked 
på Slåstadsæter gamle skule. Trimkassa ved Krysset ble omtalt. Sak om frivillighetens år i 
2022. Minneord om æresmedlem Knut Melgård. 

 



Årsmøte Slåstad IL 2023 Side 15 
 

 

Orienten nr. 4 

Julegrantenning og nissemarsj med besøk av Melgårdsnissene med bistand fra smånissene. 
Intervju med Gunnar Thoner i forbindelse med at Joker´n legges ned fra nyttår. Presentasjon 
av fotballtalentet Henrik Tveter. Omtale av dugnader på ridebanen og Trondsbu. På 
Trondsbu ble det byttet tre vinduer, som det hadde gått råte i, vedsjau, nedvask og 
klargjøring av hytta. Høsten turmål/trimkasse var Hellerud. Redningsaksjon for bua ved 
Nordset skole, som ble flyttet fra ISA til «posthustomta». Omtale av Stolpejakten, der 
Slåstad IL nå tar over som arrangør fra 2023. 

 

Slåstad/08.03.2022  Signatur 
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Årsmelding Trondsbu 2022 
 

Styret har i 2022 bestått av: 

Leder: Lars Herud 
Medhjelpere: Bjørg Thoner, Bjørg Nordby, Kariane Lystad, Helene Bering, Ragnhild Thoner 
 

Første skitur tidlig i desember 
Snøen kom tidlig i desember oppe ved Trondsbu. Femte desember var det mulig å gjøre seg 
en skitur innover mot endelausmyra. Vi var heldige og hadde fått en lang kuldeperiode som 
gjorde at myrene frøs til slik at snøen ble liggende. 

 
 
Servering gjennom vindu  
Første serveringssøndag ble 2. januar med kiosksalg gjennom vinduet på grunn av fortsatt 
strenge koronarestriksjoner. Slik fortsatte det utover i januar og februar, med 
kioskservering gjennom kjøkkenvinduet.  

 
Koronastengt skihytte. 



Årsmøte Slåstad IL 2023 Side 17 
 

Åpen skihytte 
Først søndag 20. februar slapp skigjestene inn på hytta og inn i peisestua. Totalt var 
skihytta åpen for servering i alt tretten ganger. I tillegg hadde vi åpent under 
«Trondsburennet med hodelykt».   
 

Dugnader. 
På slutten av vinteren ble det hugget ned en del trær mot sydøst foran Trondsbu slik at sola 
kunne slippe bedre til, dette ble utrolig flott. Takk til de som utførte denne jobben. Noe ble 
det materialer av og resten ble til ved. 

 
 
Det har vært noen ene dugnader på Trondsbu på ettersommeren. Utebenkene langsmed 
veggen fikk påført etterlengtet treolje. Gresset foran og rundt hytta fikk også en stuss med 
kantklipperen. 
 

Høstdugnaden 
Den store dugnaden ble også i år avholdt i slutten av oktober. Her ble resten av veden 
kløvd og hivd inn i skålen. Hytta ble støvsuget og vasket fra topp til tå. Vinduene ble også 
behørig pusset.  
I tillegg ble det byttet tre vinduer på øvre gavlvegg. De tre nye vinduene fikk vi gavemidler 
fra Sparebankstiftelsen Hedmark og Odal Sparebank for å få kjøpt inn. Denne jobben tok 
Tormod og Erland, samt Johan seg av, de måtte også skjøte på med et par kvelder for å bli 
ferdig. 

Dugnaden denne oktoberlørdagen ble avsluttet med lapskaus inne i hytta, på kjøkkenet var 
det varmt og godt. 
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Matpause i dugnaden Vinduer ut og inn 
 
Utleie 2022 
Hytta har ikke vært utleid i denne perioden. En helg var booket, men på grunn av sykdom 
ble dette avlyst. 

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 fortsatt står oppreist.  

Rundt nye og gamle vinduer må det på et strøk maling. Veggene på hytta trenger også beis. 

 

For Trondsbu 

 

Lars Herud 

 
Slåstad 5.3.2023 
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Regnskap 2022   
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Balanse 2022 
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Kontrollutvalgets beretning for 2022 
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Sak 5 Innkomne saker 
 

1. Legge ned fotballgruppa. 

Styrets innstilling: 

Grunnet ingen aktivitet i Slåstad ILs fotballgruppe de 3 siste år, besluttes 
fotballgruppa nedlagt. 

2. Ny løypemaskin 

Styrets innstilling: 

Årsmøtet gir styret fullmakt til å finansiere ny løypemaskin med låneopptak inntil 
kr.750 000,- 

 
 
 

Sak 6 Fastsette kontingent for 2024 
Styrets innstilling:  

Kontingenten endres ikke og blir stående som i 2023 med familiemedlemskap 
maksimalt kr. 500 

Kr. 200 for enkeltmedlem og første familiemedlem. 

Kr. 100 pr. øvrige familiemedlemmer. 
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Sak 7 Budsjett 2023 
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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 representant Team Odal (hvis SIL har deltakere i teamet.) 
Valg representant til Slåstad samfunnshus årsmøte. 


