
Referat fra styremøte i Syltøy Grendalag 

 
Dato: 10. november 2014 
Sted: Syltøy Skule 
Tilstede: Kåre Lillebø, Beate Johansen, Krister Vindenes og Ove Geir Stusdal 
Fravær: Knut Olav Liland og Jan Bratland  

 
 

1. Godkjenning av referat fra styremøte 6. oktober 2014 
Referatet ble godkjent uten merknader.  

 
2. Bingo 
Bingoen må innstilles inn til videre. Dette skyldes at lotteritilsynet ikke kan godta at vi avholder bingo 
hvor inntektene går til drift av et bygg vi ikke formelt er eier av. 
 

3. Status overtakelse av gymsalen 
Det blir møte med eiendomsvdelingen i fjell kommune 12.november 2014.  Hensikten med møte er 
å diskutere innholdet i en midlertidig bruksavtale på bygget. Avtalen kal gjelde frem til Syltøy 
grendalag formelt står som eier av bygget. 

 
4. Trimkveld 
Grendalaget har startet opp med trimkveld i gymsalen. Trimmen er hver mandag fra 1800 til 1900 
for barn og fra 1900 – 2000 for voksne. 

 
5. Postkassestativ 
Kåre har kjøpt inn beis til postkassestativene. De som trenger dette kan ta kontakt med han. Hvis 
noen har hatt utgifter til reparasjon av postkassestativ kan dere ta kontakt med grendalaget for å få 
tilbake betalt.  Oppfordrer fremdeles våre medlemmer til å gå sammen og på dugnad utbedre de 
stativene som enda ikke er reparert.  

 
6. Deltaking på Havfestivalen og Langøymarknaden 
Utsatt 

 
7. Faktura for 2014 
Faktura er sendt ut til alle medlemmer av grendalaget. Sammen med faktura ble det og sendt ut et 
informasjonsskriv. 

 
8. Håndarbeidsklubb 
Klubben har nå startet opp og har allerede hatt flere sammenkomster med godt oppmøte. 

 
9. Adventskafè 2014  
Medlemmene fra den gamle komiteen ønsker ikke å fortsette i år. Styret takker den gamle komiteen 
for et flott arbeid gjennom mange år. Den nye komiteen er allerede godt i gang med planlegging av 
årets advendtskafe. 

 
10. Kommunalt tilskudd 
Styret ønsker at foreldregruppen til torsdagsaktivitetene og komité for voksen trimmen kommer med 
forslag til bruk av tilskudd.  

 
11. Renhold av bygget  
Renhold av bygget. Renhold av bygget må bli bedre. Gymsalen må tørrmoppes og kjøkken 
våtmoppes. Teppet i yttergang støvsuges. 

 



12. Offentlig vann til Syltøy  
Jan har sendt et skriv til kommunen og venter på tilbakemelding fra dem.  

 
 

 
 
 
Neste møte: 2.desember 2014 kl. 19:00  

 
 
 

1.12.2014 
Ove Geir Stusdal 
referent 

 


