
Referat fra styremøte i Syltøy Grendalag 

 
Dato: 20.januar 2015 
Sted: Syltøy Skule 
Tilstede: Kåre Lillebø, Beate Johansen, Krister Vindenes, Jan Bratland og Ove Geir Stusdal 
Fravær: Knut Olav Liland  

 
 

1. Godkjenning av referat fra styremøte 2. desember 2014 
Referatet ble godkjent uten merknader.  

 

2. Status overtakelse av gymsalen 
3 representanter fra styret var 12.november i møte med eiendomssjefen i fjell kommune for å 
jobbe fram et forslag til midlertidig bruksavtale for bygget. Avtalen skal gjelde fram til Syltøy 
grendalag formelt står som eier av bygget. Styret har kort tid etter dette møte, sendt kommunen 
en oversikt over momenter som vi ønsker inn i avtalen. Styret har videre skriftlig etterlyst status i 
saken, uten å få tilbakemelding.  Styret vil om kort tid purre opp kommunen på nytt. 

 
3. Grendahus 

Styret jobber med å klargjøre bygget til bruk som grendahus. Dette innebærer blant annet å få 
utarbeidet forslag til regler for utleie av bygg og utstyr, prisregulativ for utleie og oppgradering av 
kjøkken med dekketøy, hvitevarer m.m. Det er og skiftet en del lyspærer/lysrør, rengjort nedløp 
fra tak og ryddet en del i kjemikaliene på vaskerommet. 

 
4. Hjertestarter 

Grendalaget har kostnadsfritt fått tildelt en hjertestarter fra Sparebanken vest. Planen er å 
montere den opp slik at den er lett å få tak i for alle som bor i området, dersom behovet skulle 
oppstå. Grendalaget ønsker å tilby innbyggerne i området et førstehjelpskurs hvor bruk av 
hjertestarter inngår. 

 

5. Deltaking på Havfestivalen og Langøymarknaden 
Utsatt 

 
6. Kommunalt tilskudd 

Grendalaget har mottatt kommunalt tilskudd på 3000 kroner, som skal brukes på tiltak for barn 
og unge. Krister setter opp en liste med forslag til hva disse pengene kan benyttes til. 

 
7. Offentlig vann til Syltøy 

Styret har igjen purret opp kommunen vedrørende kommunalt vann på Syltøy. Planen for 
utbygging av vann skal etter planen rulleres nå i 2015, grendalaget vil da sende innspill i saken. 

 
8. Årsmøte 2015 

Årsmøte 2015 blir 25.mars kl. 1900 i gymsalen. Knut Ove Lager oversikt over regnskapet for 
2014 samt forslag til budsjett for 2015. Ove skriver årsmelding og lager innkalling til årsmøte. 

 

9. Bingo 
Beate oversender kopi av sin korrespondanse med lotteritilsynet til resten av styret. Styret 
ønsker å se på mulighetene for å starte opp bingoen igjen. 

 

10. Aktiviteter for innbyggerne 
Torsdagstrimmen vurderer å utvide med en dag, slik at det blir trim både mandag og torsdag. 
Kåre sjekker med Lokøy vel om svømmingen på Ulveset er startet opp igjen. 

 

11.  Ryddedugnad på skolen 
Styret tar en dugnad på skolen 28.januar kl. 1900.  



    
 
Neste møte: 19. februar 2015 kl. 19:00 
 
 
Ove Geir Stusdal 
referent 


