
Referat fra styremøte i Syltøy Grendalag 

 
Dato: 5. januar 2016 
Sted: Syltøy grendahus 
Tilstede: Kåre Lillebø, Arne Syltøy, Knut Olav Liland, Jan Brattland, Hedi Syltøy og Ove Geir Stusdal 
Frafall: Beate Johansen 
 
 

1. Godkjenning av referat fra styremøte 17. november 2015. 
Referatet ble godkjent uten merknader. 

 
2. Status overtakelse av gymbygget 

Grendalaget har ventet på en bruksavtale med kommunen på bygget som skulle regulere 
bruken fram til vi overtar bygget. Gamlebygget skal rives nå i januar og kommunen foreslår 
derfor at vi går rett på forhandlinger om overtakelse i stedet for bruksavtale. 
 

3. Stilas 
Styret vedtok at det nyinnkjøpte stillaset kun skal leies ut til medlemmer av grendalaget denne 
første sesongen.  Leiepris blir 500 kroner pr. uke i 2 uker, deretter 1000 kroner pr. uke. 
 

4. Organisering av dugnad 
Medlemmene må engasjeres på dugnad for å holde huset. Det er utarbeidet sjekkliste for 
månedlig kontroll på hus og utstyr samt sjekkliste som skal benyttes før og etter utleie. 
Styremedlemmene går gjennom sjekklistene og gir eventuelle kommentarer. Saken tas opp 
igjen på neste styremøte. Kontroll av bygget bør fordeles på flere enn de som sitter i styret, 
alternativt kan det være aktuelt å betale en lokal «ungdom» for jobben. 

 

5. Bygdafest og familiedag 
Syltøy grenadalag og Lokøy vel ønsker å lage en familiedag med bygdafest. Det er satt ned en 
komite med medlemmer fra Syltøy og Lokøy. Fra Syltøy deltar Beate og Raymond. Styret 
foreslår Raymond som leder av komiteen og ber han ta initiativ til å starte planleggingen. Jan 
går ut av denne komiteen til fordel for en annen komite. 

 
6. svømming 

Svømmingen er innstilt inn til videre. Vi må kunne stille med badevakter med 
livredningskompetanse når vi benytter bassenget. Raymond tar på seg å sjekke ut hva som må 
til av kursing av de som ønsker å benytte bassenget. 

 

7. Trygge og gode nabolag i Fjell kommune 
Grendalaget deltok 2015 på et møte med kommunen om trygge og gode nabolag. Styret 
oppretter en komite bestående av Jan og Heidi og inviterer Lokøy til å være med. Tanken er å 
arrangere en sosial samling med informasjon om temaet, utstilling og servering. Komiteen får 
2000 kroner til disp.   

 

8. Forsikring av grendalaget sine eiendeler 
Etter diverse innkjøp sitter grendalaget nå på inventar med høy verdi. Fjell kommune sin 
forsikring på bygget dekker ikke dette inventaret. Kåre sjekker opp betingelser og priser på 
innboforsikring. 

 

9. Logo 
Styret ønsker å få laget en logo for grendalaget. Dette kan gjelde syltøy grendalag og Syltøy 
grendahus. Beate lager forslag til logo. 

 

10. Riving av gamlebygget 
Grendalaget får tilkomst til bygget hver kveld under rivningen, på eget ansvar. 
Jan blir grendalaget sin kontaktperson i forbindelse med rivningen. Styret vil sjekke med 
entreprenøren hvorvidt det er mulig å få gravd opp drenering fra vårt bygg. Dreneringene er i 
dag helt tette. 



 

11. Framtidig bruk av skoletomten 
Styret må komme i dialog med politikerne om framtidig bruk av skoletomten. Grendalaget har 
bruk for mer uteareal. Kåre, Jan og Ove jobber videre med dette.  

 
12. Adventskafe 2015 

Adventskafeen ble gjennomført på en god måte. Nettoinntekten var på ca. 48 000 kroner. Styret 
ønsker å gi komiteen en oppmerksomhet for god innsats. 

 

13. Årsmøte 2016 
Ove skriver forslag til årsmelding for 2015, Kåre lager forslag til innkalling til årsmøte 2016, Knut 
setter opp budsjettforslag for 2016. Årsmøte avholdes i midten av mars. Valgkomiteen varsles 
om å starte sitt arbeid. 

 

14. Kommunal vannledning 
Styret vil sende brev til Fjell kommune med ønske om at det blir lagt kommunal vannledning 
lengre sørover på bygden. 
 

 

 

Neste møte: 16.februar kl.1900  
 
 
Ove Geir Stusdal 
referent 


