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Saksliste årsmøte 21. april 2021 
 

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 2020 
4. Behandle revidert regnskap 2020 
5. Behandle innkomne forslag og saker 
6. Fastsette kontingent for 2021/22 
7. Budsjett for 2021 
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 2020 
 

I 2020 har Slåstad IL hatt dette hovedstyret: 

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

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

I 2020 er det avholdt 5 styremøter, og det er behandlet 17 saker.  
Noen av møtene er kombinert oppmøte klubbhuset og via TEAMS 
 
Medlemstallet pr. 31.12.19 var 391 hvorav 85 under 20 år.  
Pr. 31.12 20 var vi 409 hvorav 85 under 20 år  
5 æresmedlemmer inngår i medlemsmassen. 
 
Prisutdelinger har vært til: 
Talent- og aktivitetspris 2020:  Ingen forslag innkommet  
Innsatspokal for 2020 under 17 år:  Ingen forslag innkommet 
Innsatspokal for 2020 over 17 år:  Ingen forslag innkommet 
 
Innsatspokalen for 2019 over 17 år ble tildelt Karsten Thoner under Dølisjøen Rundt 
27.september 2020 
Med følgende begrunnelse:  
Etter nærmere 50 års dugnadsinnsats i Slåstad ILs tjeneste var det på tide med litt offisiell 
heder til Karsten Thoner 
Fra tidlig ungdom som bl.a. løypetråkker og bingovakt. I voksen alder med mange år 
med styreverv innen flere grener bl.a. som leder i fotballgruppa når denne var på topp, 
og som styreleder i hovedlaget noen år. Som prosjektleder for utvikling av skileikanlegg 
og nye løypetraséer i Trondsbumarka, og som en av våre dyktige løypekjørere. Karsten er 
heller aldri vond å be om assistanse når laget trenger en håndsrekning med maskinhjelp 
og annet. På bakgrunn av bl.a det nevnte mener Slåstad ILs styre at Karsten er en svært 
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verdig vinner av Innsatspokalen for 2019. 
Vi gratulerer og takker for innsatsen så langt! 
 
Representasjon: 
Erland i møter med Slåstad Samfunnshus 
Tormod i møter med SOIR??? Sør-Odal skikarusell 
 
Idrettsgallaen Hamar-Heiet på årets Ildsjel-kandidat Rolf Hansen, Galterud 
 
Kurs: 
Aktivitetsleder allidrett 
Revisorer over til kontrollutvalg 
Koronarelatert nettkurs 
 
Økonomi: Slåstad IL har tilfredsstillende økonomi.  

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, 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. 

På slutten av året fikk vi inn full momskompensasjon for våre utlegg med forbedring av 
løypetraséer (Balsjøløypa) og teknisk anlegg i Trondsbumarka. 

Vi har en 2-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 og Sparebankstiftelsen Hedmark. 

Tusen takk til alle som bidrar! 

 

Styret 

Slåstad, 12.03.21  Signatur 
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Årsmelding barneidretten 2020 
 

Leder: Tina Myrvang 
Styremedlemmer: Henrik Flaen, Lillian Hexeberg 
Året har vært særdeles spesielt med tanke på korona, men vi har holdt koken likevel.  

Barneidretten klarte å holde 8 samlinger før 12 mars 2020. I vår var vi innom klatring,  

turn, skøyter, basis og lek. Noen aktiviteter som dans med Victory Dance ble dessverre 
avlyst, men ble erstattet av basistrening.  

Tiltakene lettet mot sommeren og vi arrangerte en utendørs sommeravslutning.  

Sommeravslutningen ble avholdt på Slobrua/lekeland, med rebusløp, dyr og masse is. Barna 
fikk utdelt pokal og diplom. Lokale ungdommer har trådd til med treninger. De fikk en fin 
påskjønnelse under sommeravslutningen.  

Selv med stenge tiltak rundt korona, klarte vi å holde 7 samlinger høsten 2020. Alle 
selvfølgelig utendørs.  

Vi startet høsten med en samling ved Trondsbuhytta, med natursti på planen. Mange ulike 
poster rundt hytta med diverse aktiviteter. Barna lagde figurer av det de fant fra naturen, 
kastet kongler på blink og ikke minst en tur ut i skogen. 

Aktiviteter vi hadde på høsten var orientering, sykling og ballspill. Året ble kortere enn antatt 
siden idretten ble stengt ned igjen. Barneidrett har hvert år gått nissemarsj. Men dette ble 
dessverre avlyst.  

Vi kan meddele at vi syns dette året har vært en suksess, tross med utfordringer rundt 
korona. Over 30 unger har deltatt i barneidretten. Vi har et godt samarbeid med 
kvinnenettverket på Skarnes, og ca. halvparten av barna kommer via kvinnenettverket.  

Kostnader/Budsjett: 

Sommeravslutning, pokaler, diplomer og is. 

(Innleie fra Victory dance men ble avlyst grunnet sykdom.)  

Odal O-lag.  

Leie av samfunnshuset 

Odal klatreklubb 

 

Slåstad, 10.02.21  Signatur 
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Årsmelding fotballgruppa 2020 
 

Kontaktperson: Per Øyvind Benterud 
 
Lite aktivitet i fotballgruppa også i 2020. 
Henrik Tveter Benterud er eneste SIL-medlem som spiller aktivt fotball. Henrik spilte også dette året 
på Skarnes IL.  
Noen treninger med barneidretten har funnet sted på stadion 
Banen blir klipt på omgang av noen foreldre. 
 
 
Erland N. 
 
Slåstad, 14.04.21 Signatur 

 

 

Årsmelding for skigruppa 2020 
 

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

Allerede 9. november 2019 ble sesongen i Trondsbumarka åpnet, men sesongen var kort og 
varierende. Fra nyttår var det dårlige forhold. Det ble is på alle myrene, så en periode var det 
kun på Knuthytte vegen det var mulig å gå – i mars kom det ny snø, men siden det var is 
under var det ikke alle steder det var mulig å kjøre opp løyper. 14. mars ble siste løyper kjørt. 

Det ble aldri gode nok forhold til å arrangere lysløypekarusell denne sesongen. 

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 er ivrig trener. 

Anders Lohne Aarstad har representert Slåstad IL i Hafjell ski maraton og Sjusjøen 
Skimaraton 

Halvor Korbøl Thoner har denne sesongen stilt opp i Visma Ski Classic for Team XPND – 
Prolog i Livingo 58. plass, Kaiser Maxmilliam Lauf med 51. plass og 37. plass i La Diagonella i 
St. Morits. 

Årets Birkebeinerrenn ble avlyst på grunn av Korona. 

Knut Andreassen/Tormod Aamodt 

Slåstad, 12.03.2021  Signatur 



Årsmøte Slåstad IL 2021 (korrigert) Side 8 
 

 

 

Årsmelding Trimgruppa 2020 
 

Leder Helga M. Flatebø  

Medlemmer Eivind Hartmann, Solveig Flatebø, Per Ivar Johnsrud  
med Geir Wæhle og Heidi Tveter som praktisk medhjelpere. 
 
Grunnet pandemien har det ikke vært fysiske møter, men kun hatt kontakt via internett.  

Trimdans 
Ny aktivitet med buggekurs og trimdans i samfunnshusets gymsal ble svært godt mottatt, og 
vi hadde hele 55 deltakere innom i løpet av de 6 kveldene vi fikk arrangert. Cathrine og Tore 
Werner Fjeldbo fungerte som utmerkede danseinstruktører. Grunnet pandemien og 
nedstengningen måtte dette tilbudet utgå. Mange etterspør og ønsker at et slikt tilbud igjen 
kan starte. I tillegg til at pandemien må komme under kontroll, har vi nå også utfordringer 
med egnede lokaler, da samfunnshuset ikke lenger er tilgjengelig.  
 
Dølisjøen Isfestival/Amundløpet/Skøyteglede 2020  
Isfestivalen ble opprinnelig planlagt til lørdag 18. januar, men grunnet langvarig mildvær ble 
ikke isen tykk nok til at vi fant det forsvarlig å arrangere festival med mange mennesker 
samlet utpå isen. Festivalområdet på gresset og tilførselsveien til Slåstadhella var heller ikke 
skikkelig tilfrosset slik at det var aldri noe alternativ å ha festivalområde inne på land, mens 
barna kunne boltre seg på isen. 7. januar bestemte vi oss for at utsettelse måtte til. Ny dato 
ble bestemt til 7.mars. 
 
13. januar, i mangel på skiføre benyttet Odal Skilek seg av vår opplyste og tilrettelagte 
boltreplass til islek i stedet for skilek. 
 
Avgjørelsen om utsettelse av isfestivalen ble bekreftet riktig, da vi den tiltenkte 
arrangementsdagen for festivalen, 18. januar hadde overvann på isen og noen steder slapp 
isen fra land. 
 
8. februar ble det etter initiativ fra Oslo Speedskaters arrangert spontanarrangement med 
uformelt løp og «gå så mange runder du orker» opplegg. Slåstad IL stilte opp med merket 
5km klarert bane, kiosk og oppvarmet telt som skiftebu. Til tross for overvann på isen deltok 
rundt 10 langdistanseløpere.  
 
Gjennom vinteren hadde vi mye fin skøyteis, og mange ivrige skøyteløpere benyttet seg av 
oppmerket langbane, men det var stadige tilførsler av til dels mye og varmt regnvann og det 
var aldri langvarig kaldt slik at isen ble tilstrekkelig tykk til større arrangement i nordenden 
av sjøen. 
Av denne grunn fant vi at vi måtte flytte arrangementet til Nabben i sydenden av Dølisjøen 
hvor isen var ca. 20 cm tykk.  
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Med usikre værprognoser og gryende covid-19 restriksjoner fant vi det tryggest å kun satse 
på skøyteløp og aktiviteter for barna. Bestilte underholdere til festivalen ble dermed 
avbestilt, og vi tilrettela kun for en enkel kafé i tillegg til de sportslige aktivitetene.  
Etter iherdig dugnadsinnsats hvor ca.30 personer var involvert kunne vi arrangere vårt 6. 
Amundløp 7.mars. I etterkant ser vi at dette var eneste egnede dagen for et slikt 
arrangement i hele 2020 
Til tross for en del usikkerhet om løpet kunne arrangeres, og at det ble noe begrenset 
markedsføring utenom Facebook, stilte 29 aktive løpere til start i tillegg til 22 trimmere, 
deriblant Sjøbrend, Stenshjemmet og Storholt uten tidtaking og ca. 20 barn på tilrettelagte 
lekbaserte aktiviteter. Anslagsvis 30 publikummere bivånet det hele. Til tross for et noe 
amputert arrangement vanket det bare positive tilbakemeldinger, og vi retter en stor takk til 
dugnadsfolk, grunneiere, sponsorer og deltakere som støttet opp om arrangementet.  
 
Ny Facebook-side 
https://www.facebook.com/TurOgTrimSlaastad 
Ble opprettet i slutten av mars, slik at trimerne lettere skulle kunne finne fram i våre 
trimtilbud. 
 
Trondsbumarsjen 17.mai 
Det ble gjort forsøk med å arrangere et koronatilpasset, alternativt 17.mai arrangement med 
trimløp/marsj t/r Slåstad samfunnshus og Trondsbu, men med få påmeldte ble 
arrangementet avlyst. Arrangørene tok i stedet en trivelig marsj mellom Kolltjennet og 
gapahuken ovenfor Trondsbu, med flagget vaiende fra ryggsekken, og innlagt pause med 
pølsefest.  
 
Bli-kjent tur 2.pinsedag 
Terje Hagen var kjentmann på den tradisjonelle Bli-kjent turen 2. pinsedag 1. juni med 
frammøte på Øvre Døli i fantastisk fint vær. 23 personer besøkte følgende plasser: Glebakka 
– Gleden – Smestad – Grøtlien – Steinerud – Døli. Rast underveis ved Steinerud. 
 
Svømmekurs i Dølisjøen 
Det ble igangsatt planlegging for å arrangere svømmekurs for barn i juli/august, men 
kombinasjon korona, og utfordring med å skaffe instruktører, samt kald juli måned gjorde at 
vi skrinla planene. 
 

Dølisjøen rundt søndag 27. september  
For 43. gang ble Dølisjøen rundt arrangert, denne gang med til sammen 155 startende, 42 
aktive syklister, 49 aktive løpere, og 64 deltakere i trimklassen. Det var også påmeldt 16 
personer i støtteapparatet. Grunnet koronarestriksjoner og dårlig vær i forkant av denne 
søndagen ble deltakelsen noe lavere enn ønskelig, men på bakgrunn av at svært få har klart 
å arrangere stevner i et vanskelig år, er vi allikevel tilfreds med deltakelsen og gjennomføring 
i dette spesielle året. Rundt 40 frivillige var i sving før, under og etter arrangementet.  
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Vinnere- Aktive syklister:  
20 km sykkel damer: Marit Sveen, Romeriksåsen SK 
20 km sykkel menn: Jonas Amundsen, Nes SK 
K 17-19 sykkel: Frida Helén Rindal Larsen, Skotterud 
M 17-19 sykkel: Gustav Amundsen, Nes SK 
K 15-16 sykkel: Aasne Ellevold, Oppstad IL 
M 15-16 sykkel: Østen Brovold Midtsundstad, Solør SK 
K 13-14 sykkel: ingen deltagere 
M 13-14 sykkel: Karsten Ellevold, Oppstad IL 
K 11-12 sykkel: Olaug Bjørklund, Nord-Odal IL 
M 11-12 sykkel: ingen deltagere 
 
Vinnere- Aktive løpere: 
12 km løp, kvinner: Camilla Hesbøl, Magnor UL Ski 
12 km løp, menn: Halvor Korbøl Thoner, Slåstad IL  
12 km løp J 15-16: Ingeborg Rosager, Kongsvinger IL Friidrett 
12 km løp G 15-16: Østen Brovold Midtsundstad, Braskereidfoss 
4 km løp J 15-16: Ingen deltagere 
4 km Løp G 15-16: Jacob Linner Tronsrud, Oppstad IL 
4 km løp J 13-14: Ingen deltagere 
4 km løp G 13-14: Ole Jacob Ellevold, Oppstad IL  
4 km løp J 11-12: Olaug Bjørklund, Nord-Odal IL 
4 km løp G 11-12: Ingen deltagere 
Barneløype med sykkel og aktiviteter for de minste utgikk grunnet smittevernhensyn. 
 
Trimkassene.  
Grunnet pandemien med smittefare og blant annet Friluftsrådenes landsforbund sine 
anbefalinger, ble alle våre trimbøker tatt inn i mars måned. Det har av denne grunn ikke blitt 
telt antall besøk i trimkassene i 2020. Selve kassene står fremdeles oppe, og trimgruppa har 
oppfordret trimerne til å ta bilde ved hvert frammøte og gjøre egne registreringer. Det 
gjøres undersøkelser om mulighetene for å for fremtiden satse på elektroniske løsninger i 
stedet for notatblokker, men trimgruppa mangler pt. ressurspersoner til å ta tak i dette. 
Vi har trimkasser med kartlagt stinett til følgende 11 steder:  
Gapahuken ved Trondsbu - Fjellbu – Sauskallen –Hellerud – Åsen – Østby - Krysset - Ulvåsen - 
Nordsettjennet – Sisselrud – Ormhella  
Kart som har blitt til gjennom et samarbeid mellom Odal O-lag, Slåstad idrettslag og Slåstad 
grendeutvikling vises på oppslagstavla til grendeutviklinga ved Thonern. Dette er et stort 
turkart hvor alle turstier, turmål og gapahuker i området er inntegnet. Det er også laget 
mindre kartutsnitt, som er å få kjøpt inne på butikken.  

Erland Nordsetmoen 

Slåstad 14.04.21  Signatur 
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Årsmelding Ungdomsgruppa 2020  
 

 

Det har i 2020 ikke vært organisert aktivitet i ungdomsgruppa da det er manko på unge 
ledere. Det har også i 2020 vært noe diskusjon rundt ønsker om etablering av ei 
"hestegruppe" men ingen i styret har hatt kapasitet til å ta skikkelig tak i dette. 

Erland N. 

Slåstad, 14.04.21  Signatur 

 

 

Årsmelding Klubbhuset 2020 
 

Gunnar Thoner, leder 

Hovedleietaker Tælt & 2-takt har sine møtelokaler i vestre del av bygget, og benyttet dette 
hver torsdag fram til nedstengingen i mars måned. 

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

Idrettslaget har sine styremøter. Samfunnshusets styre med andelseiere har også benyttet 
vårt møterom etter at ISA ble bruker av samfunnshuset.  

Det ble i løpet av siste år byttet til elektronisk dørlås på ytterdør i østdelen. 

Det har også blitt montert sylindelåser i de fleste dører her.  

Vi har nå fått installert bredbåndsfiber fra Eidsiva 

Site Service har leid deler av parkeringsplass og tilgang til toaletter fram til november. Dette 
har gitt idrettslaget kjærkomne inntekter, og noe ekstraarbeid for daglig leder.  Det inngår i 
leieavtalen at parkeringsplassen skal gruses opp etter endt leieperiode. Pr. 31/12 står 
fremdeles en conteiner tilhørende Site Service fortsatt på parkeringsplassen. 

 

Erland N. 

 

Slåstad/14.04.21  Signatur 
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Årsmelding Orienten 2020 
 
Tora Herud, redaktør  
Kari Vikerhaugen, journalist  
Kjetil Sjøen, journalist 
Knut Egil Sjønneng Sjøen, journalist 
 
Orienten-redaksjonen har hatt ett møte per utgivelse. Tora har deltatt på noen av idrettslagets 
styremøter. Kari henter Orienten på trykkeriet, delvis med Kjetils hjelp, og adresserer 
bladene. Kjetil har ansvaret for kontakt med gruppene og innhenting av stoff. Knut Egil var i 
året som gikk mye opptatt med skolearbeid. Vi får fortsatt lite stoff, få ideer og datoer for 
aktivitet i gruppene. Redaksjonen ønsker dessuten at utdelingen av Orienten på noen ruter blir 
bedre. 

Orienten nr. 1 – Til tross for den milde vinteren ble Dølisjøen isfestival med Amundløpet 
gjennomført ved Nabben 7. mars og med tre S-er på isen. Snømangel førte til at den første og 
eneste åpne helga på Trondsbu ble 8. mars. 12. mars stengte Norge ned på grunn av 
coronapandemien. 

Orienten nr. 2 – Hjemmeferie og hjemmesommer, men Bli kjent-turen ble arrangert som 
vanlig og i flott vær 2. pinsedag i området øst for Døli. På grunn av coronafaren valgte unge 
jenter i Slåstad å sykle til skolen på Skarnes. Orienten slo et slag for styrketrening i skog og 
mark og fikk gode råd av fysioterapeut Odd Erik Frantzen. Vi skrev også om lokale turmål, 
turorientering, stolpejakt og kjentmannsmerket. Slåstad skole og samfunnshus ble forsøkt 
solgt for 500 kroner. 

Orienten nr. 3 – Dølisjøen rundt ble gjennomført med coronarestiksjoner. Ved-dugnad på 
Trondsbu i 28 graders varme. Slåstad fikk stuntskuespillerskole. Utviklingen for Slåstad 
samfunnshus diskuteres. Dugnad for grillhytte og utstyrsbod med Erland Nordsetmoen i 
spissen. Gapahuker i Slåstad. 

Orienten nr. 4 – Dugnadsgrenda Slåstad utfører 2753 dugnadstimer i året, minst. Ny soltrapp 
og ved- og vaskedugnad på Trondsbu. Tilbygd tak på parkeringsplassen på høgda. Mange 
barn er med på barneidretten. Slåstadseter – en livskraftig utkant, i 1967. Hva blir det til med 
Slåstad samfunnshus? 

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

 

Tora Herud 
 

Slåstad, 11.2.2021  Signatur 
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Årsmelding Trondsbu 2020 
 

I midten av november 2019 kom vinteren på besøk oppe ved Trondsbu. Deretter holdt skiføret seg 
utover i desember og inn i jula. Romjula bød på mange fine skiturer, men så kom januar og skiføret 
ble tatt av vind og mildvær. 
Tjuefemte januar var det bare en liten såle av is opp mot Trondsbu. Så kom skiføret igjen en liten 
stund i overgangen til februar. Tjueførste februar gikk jeg på beina inn til Brendtjernet på isbelagte 
myrer og ingen snø. Så kom vinteren på besøk igjen i begynnelsen av mars og den åttende mars, på 
selve kvinnedagen var det sesongåpning på Trondsbu. Dette var noe sent i sesongen, været var heller 
ikke det beste. En stor takk til Hilde Kristin og Karsten, Eli og Knut som gjorde denne åpningen mulig. 
Dette ble også siste søndag med åpent på Trondsbu denne sesongen, vinteren forsvant igjen. I stedet 
fikk vi koronaen.  

Derimot ble Amundløpet gjennomført dagen før, nemlig sjuende mars. Dette ble et litt amputert 
arrangement, men værforholdene var utmerket. For de som ønsket å gå på ski etter dette var det å 
ty til fjellet eller områder som Budor. 

Dugnader. 
Første dugnad på Trondsbu ble avholdt niende mai. Da hadde jeg og Magnus ved-dugnad som bestod 
i å felle bjørker som stod foran overenden av hytta. Vi kvistet og kappet bjørkene i bærbare lengder 
og dro dem bort til skålen. 
Andre dugnad på Trondsbu bestod i å kappe og kløve denne bjørkeveden. Her var det Tormod og jeg 
som tro til med motorsag og økser. Til overmål var dette den varmeste lørdagen på hele sommeren, 
oppunder tretti grader. Et bad i Dølisjøen etterpå var deilig med en gradestokk som viste 28 grader 
celsius. 

Tredje dugnad på Trondsbu ble gjennomført tjuefjerde oktober. Inne ble det vasket og ryddet. Veden 
som hadde tørket ute i sommersola ble stablet i skålen. Ute ved langveggen startet vi opp med 
prosjekt «soltrapp». Lage to benkerader i langveggen mot sola. Materialer til dette fikk vi sponset av 
Byggern (Odal innkjøpslag). Fundamentering ble prioritert denne dagen ettersom det ikke var 
antydning til tele i bakken enda.  

Tre dugnadslørdager senere og totalt 54 dugnadstimer fordelt på Johan Sveen, Jan Guldbrandsen og 
undertegnede stod soltrappa ferdig. 

Utleie 2020 
Hytta har kun vært utleid en gang i løpet av året. Slåstad Barnehages ansatte leide Trondsbu for 
planleggingsdag 26. og 27. november. Annen utleie ble kansellert på grunn av pandemien. 

Trondsbukomitéen har det siste året bestått av følgende personer:  

 Bjørg Thoner, Bjørg Nordby, Bjørn Steinbekken, Kariane Lystad, Helene Husås, Ragnhild 
Thoner 

 
Trondsbuansvarlig:  Lars Herud 
 
 

Slåstad, 16.02.2021 Signatur 
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Årsmelding skyttergruppa 2020 
 

 

Det har ikke vært aktivitet i skyttergruppa i 2020. 

Kontaktperson er Karina Øksdahl tlf. 469 61 457 

Erland N 

Slåstad,14.04.2021  Signatur 
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Regnskap 2020   

 

Resultatrapport
SLÅSTAD IDRETTSLAG

983361862

Gjelder periode 01.01.2020 - 31.12.2020
Periode fg år: 01.01.2019 - 31.12.2019

Periode Periodslutt fg år
2020 2019

Driftsinntekter
Salgsinntekter kiosk og kafé 25 538          68 062                 
Sponsorer, annonser, tilskudd og gaver 287 603        368 404               
Stevneinntekter 37 971          61 801                 
Offentlige tilskudd: Spillemidl, momskomp, LAM, arr.støtte, kultur-og løypemidl 247 298        223 140               
Leieinntekt fast eiendom 41 700          51 455                 
Annen leieinntekt 2 000            -                       
Andre driftsrelaterte inntekter -                117 410               
Medlemskontingenter 55 245          50 485                 
Treningsavgifter/Aktivitetsgebyr -                3 500                   
Egenandeler 2 350            1 350                   
Lotterier, bingo etc Grasrotandel 62 430          61 112                 
Diverse inntekter 140 377        25 568                 

Sum driftsinntekter 902 512        1 032 287            

Driftskostnader
Startkontingenter, stevneutgifter og sammenkomster -23 500         -60 163                
 Innkjøp varer for videresalg -29 293         -20 008                
Avskrivninger transp.midler, maskiner og inventar -134 207      -134 347              
Frakt, transport og forsikring -                -2 396                  
Lokalleie, strøm og renovasjon -38 720         -49 596                
Utstyr og driftsmaterialer -82 333         -152 795              
Reparasjon og vedlikehold bygninger anlegg og utstyr -52 491         -172 598              
Anlegg med spillemidler-Høy momskompensasjon -                -58 757                
Honorar regnskap -25 000         -29 750                
Innleid administrativ bistand -120 600      -120 600              
Kontor,data, kopi, porto -57 258         -54 456                
Drivstoff og forsikringer transportmidler -45 494         -54 839                
Bevertning -823              -1 552                  
Reklamekostnader -22 303         -35 554                
Øreavrunding 0                    -                       
Gaver/premier -47 294         -31 774                
Forsikringer bygg, styre og verdigjenstander -26 252         -23 789                
Bank og kortgebyrer -1 130           -905                     

Driftskostnader -706 699      -1 003 878          

Driftsresultat 195 812        28 409                 

Finansielle poster
Renteinntekter 86                  102                       
Verdiøkning av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi, urealisert 10 721          16 752                 
Rentekostnad Løypemaskin -4 481           -6 018                  
Rentekostnader Helårsbelter etc -6 120           -8 118                  
Annen rentekostnad -40                -                       

Sum finansielle poster 167               2 718                   

Årsresultat 195 979        31 127                 
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Balanse 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balanserapport
SLÅSTAD IDRETTSLAG

983361862

Gjelder periode 01.01.2020 - 31.12.2020
Periode fg år: 01.01.2019 - 31.12.2019

 Pr.01.01.2020  Endring  Pr.31.12.2020 
BANK
1920 Bank Drift Slåstad IL 67 279 66 725 134 005
1925 Bank Prosjekt Slåstad IL 2 701 12 878 15 579
1930 Bank Kontingent Slåstad IL 1 486 44 034 45 521
1935 Bank Sparing/Gaver Slåstad IL 13 524 -411 13 113
1945 Bank Arrangement Slåstad IL 0 2 137 2 137
1955 Trondsbu skilekanlegg 1 -1  -   
Sum bankkonti 84 992 125 363 210 354

FOND
2021 Kombinasjonsfond-DNB Aktiv 50 102 150 8 406 110 556
2022 Pengemarkedsfond-DNB Rentespar 190 715 2 315 193 030
Sum fond 292 864 10 721 303 586

LANGSIKTIG GJELD
2220 Lån Løypemaskin -89 187 28 216 -60 970
2221 Lån belter Løypemaskin -142 256 32 150 -110 106
Sum langsiktig gjeld -231 443 60 366 -171 077
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Kontrollutvalgets beretning for 2020 
 

 

Sak 5 Innkomne saker 
(Ingen innkomne saker) 

 
Sak 6 Fastsette kontingent for 2022 

Styrets innstilling:  

Kontingenten endres ikke og blir stående som i 2021 med familiemedlemskap 
maksimalt kr. 500 

Kr. 200 for enkeltmedlem og første familiemedlem. 

Kr. 100 pr. øvrige familiemedlemmer. 
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Sak 7 Budsjett 2021 

 

 

 

 

 

 

Resultatrapport og Budsjett
SLÅSTAD IDRETTSLAG

983361862

Gjelder periode 01.01.2020 - 31.12.2020
Periode fg år: 01.01.2019 - 31.12.2019
Budsjett for 01.01.2021-31.12.2021 Periode Periodslutt fg år Budsjett -21

2020 2019 Tillagt 3%
Driftsinntekter Justert potensiale
Salgsinntekter kiosk og kafé 25 538          68 062                 60 000                    
Sponsorer, annonser, tilskudd og gaver   (Annonser Orienten utgjør 12500,-) 287 603        368 404               320 000                 
Stevneinntekter 37 971          61 801                 50 000                    
Offentlige tilskudd: Spillemidl, momskomp, LAM, arr.støtte, kultur-og løypemidl 247 298        223 140               140 000                 
Leieinntekt fast eiendom  (Site Service ute, men økt satsing Trondsbu og Klubbhuset) 41 700          51 455                 25 000                    
Annen leieinntekt   (EQ og ATV) 2 000            -                       5 000                      
Andre driftsrelaterte inntekter (erstatning el.kabel-dør JD-frontaksel PB- framaksel JD) -                117 410               -                          
Medlemskontingenter 55 245          50 485                 56 902                    
Treningsavgifter/Aktivitetsgebyr -                3 500                   -                          
Egenandeler 2 350            1 350                   2 421                      
Lotterier, bingo etc Grasrotandel 62 430          61 112                 64 303                    
Diverse inntekter            Trimdans-Salg ATV utgår     (4 abo.Orienten utgjør 800,-) 140 377        25 568                 50 000                    

Sum driftsinntekter 902 512        1 032 287            773 626                 
-                          

Driftskostnader -                          
Startkontingenter, stevneutgifter og sammenkomster -23 500         -60 163                -24 205                  
 Innkjøp varer for videresalg -29 293         -20 008                -30 172                  
Avskrivninger transp.midler, maskiner og inventar -134 207      -134 347              -138 234                
Frakt, transport og forsikring -                -2 396                  -                          
Lokalleie, strøm og renovasjon -38 720         -49 596                -39 882                  
Utstyr og driftsmaterialer -82 333         -152 795              -84 803                  
Reparasjon og vedlikehold bygninger anlegg og utstyr -52 491         -172 598              -54 066                  
Anlegg med spillemidler-Høy momskompensasjon -                -58 757                -                          
Honorar regnskap -25 000         -29 750                -25 750                  
Innleid administrativ bistand  Opp 17% iht indeks siden 2013 -120 600      -120 600              -141 100                
Kontor,data, kopi, porto                              (Orienten Trykking 27'170,- Porto 4'598,-) -57 258         -54 456                -58 976                  
Drivstoff og forsikringer transportmidler -45 494         -54 839                -46 859                  
Bevertning -823              -1 552                  -848                        
Reklamekostnader -22 303         -35 554                -22 972                  
Øreavrunding 0                    -                       0                             
Gaver/premier -47 294         -31 774                -35 000                  
Forsikringer bygg, styre og verdigjenstander -26 252         -23 789                -27 040                  
Bank og kortgebyrer -1 130           -905                     -1 164                    

Sum Driftskostnader -706 699      -1 003 878          -731 069                
-                          

Driftsresultat 195 812        28 409                 42 557                    
-                          

Finansielle poster -                          
Renteinntekter 86                  102                       88                           
Verdiøkning av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi, urealisert 10 721          16 752                 11 043                    
Rentekostnad Løypemaskin -4 481           -6 018                  -4 615                    
Rentekostnader Helårsbelter etc -6 120           -8 118                  -6 303                    
Annen rentekostnad -40                -                       -41                          

Sum finansielle poster 167               2 718                   172                         
-                          

Årsresultat 195 979        31 127                 42 728                    
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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. 


