
REFERAT FRA STYREMØTE I SYLTØY GRENDALAG 
 

 

Dato: 4. september 2014 

Sted: Syltøy skule 

Tilstede: Kåre Lillebø, Beate Johansen, Knut Olav Liland, Jan Bratland og Ove Geir Stusdal 

Fravær: Krister Vindenes 

 

  

1. Godkjenning av referat fra styremøte 26.mai 2014 

Referatet ble godkjent uten merknader. 

 

2. Bingo 
Vi starter opp med bingo nå i høst. Det gjenstår noen detaljer før vi kan gå i gang. Det må 

blant annet lages en beskrivelse av opplegget som bingovertene kan følge.    

 

3. Status overtakelse av gymsalen 

Det planlagte møte 20.mars 2014 med kommunen for å avklare detaljene rundt overtakelsen 

av gymsalen ble avlyst. Jan tar kontakt med kommunen for å få status i saken. 

 

4. Trimkveld 

Grendalaget skal starte opp med trimkvelder i gymsalen nå i høst. Komiteen består av Jan, 

Kåre og Knut Olav. Forslag til aktiviteter kan være innebandy, volleyball, badminton, fotball 

inne/ute og bordtennis. I fint vær kan trimmen være en tur ute. Aktiviteten må tilpasses etter 

hvor mange som kommer på trimmen. Kåre tar kontakt med Lokøy vel, med tanke på å sende 

ut felles invitasjon. 

 

5. Postkassestativ 

Grendalaget kjøpte i sin tid inn postkassestativ på øyene her ute. Stativene er nå er i forfall. 

Kåre har kartlagt status på det enkelte stativ, det er tilsammen 11 stativ. Grendalaget dekker 

kostnader til materialer. Grendalaget oppfordret i vår medlemmene om å gå sammen og på 

dugnad utbedre stativene. Noen stativ er i løpet av sommeren blitt utbedret, men det gjenstår 

en god del stativ som trenger reperasjoner. 

 

6. Deltaking på Havfestival og Langøymarnaden 

Grendalaget finner det ønskelig, om mulig å delta med noe på disse arrangementene. Styret 

vil bruke tiden framover å se om det er noe vi kan bidra med. 

 

7. Faktura for 2014 

Faktura sendes ut til medlemmene om kort tid. Beløpet som ble fastsatt på årsmøte er som 

følger: For husstander med 1 medlem kroner 300, for husstander med 2 eller flere 

medlemmer kroner 500. Støttemedlemmer betaler kroner 200. 

 

8. Håndarbeidsklubb 

Elisabeth ønsker å starte opp en håndarbeidsklubb på skolen som produserer gevinster til 

adventsbasaren. Klubben trenger oppstartsmidler til å kjøpe inn materiell. Styret er svært 

positiv til dette tiltaket og støtter selvsagt opp med midler til klubben. Styret ber om en 

tilbakemelding på hva som skal til av midler for å komme i gang. Styret bevilger og midler til 

noe mat og drikke til klubbkveldene for å bidra til en sosial ramme rundt tiltaket. 

 



9. Adventskafeen 2014 

Kåre tar kontakt med den gamle komiteen for å høre om de kan ta jobben i år også. Styret 

ønsker å få inn 1-2 nye medlemmer i komiteen for å sikre erfaringsoverføring. Av 

regnskapsmessige årsaker ønsker styret at komiteen splitter inntekten på kafeen og basaren og 

at utgifter medlemmer i komiteen pådrar seg refunderes ved henvendelse til kasserer i styret. 

 

10. Kommunalt tilskudd 

Grendalaget har fått 3000 kroner i støtte fra kommunen til bruk for tiltak til barn og unge. 

Pengene kan blant annet brukes til innkjøp av utstyr eller en aktivitet for barna. Styret 

kommer tilbake til saken på neste styremøte. Sjekke med barna hvilke ønsker de har. 

 

11. Høsttur 

Årets høsttur gikk fra kinsarvik til Lofthus på Dronningstien. 15 personer var med på turen, 

hvorav 12 medlemmer. Grendalaget sponset turen med 3000 kroner. Deltakerene var godt 

fornøyd med turen. Bilder og referat fra turen vil bli lagt ut på hjemmesiden til grendalaget 

etterhvert. 

 

12. Utleie av skolen 

Nest fotball låner gymsalen til trening en kveld i uken. Det er laget en avtale for utlevering av 

nøkler til bygget som benyttes ved ekstern utlån over noe tid. Avtalen om nøkkelutlevering 

utvides til også å gjelde bekreftelse på at man har satt seg inn i oppslag om brannvern på 

skolen.  

 

13. Offentlig vann til Syltøy 

Jan tar kontakt med kommunen/Fjellvar og undersøker når planen for offentlig vann skal opp 

til rullering. Styret vil sende innspill ved neste rullering av planen for å prøve å få det 

kommunale vannet lenger ut på øyen. 

 

 

  

Neste møte: 6.oktober 2014 kl. 1900 

 

 

   

8.9.2014 

Ove Geir Stusdal 

referent  


