
Referat fra styremøte i Syltøy Grendalag 
 
Dato: 6. oktober 2014 
Sted: Syltøy Skule 
Tilstede: Kåre Lillebø, Beate Johansen, Knut Olav Liland, og Jan Bratland 
Fravær: Krister Vindenes, Ove Geir Stusdal  
 
 

1. Godkjenning av referat fra styremøte 4. september 2014 
Referatet ble godkjent uten merknader.  
 

2. Bingo 
Onsdag 24.september 2014 ble det arrangert åpen kafé med bingo på syltøy skule. Arrangementet 
ble en suksess. Over 30 personer i alle aldre stilte opp. Det ble utbetalt ca 3400,- kr i premier. Neste 
”Åpen Kafé med Bingo” blir arrangert i slutten av oktober. Mer info kommer senere.  
 

3. Status overtakelse av gymsalen 
Jan har vært i kontakt med eigendomssjefen og der var det ikke noe nytt å komme med. De vil 
komme med en fremdriftsplan etter hvert. Jan holder videre kontakt med kommunen og følger de 
opp.  
 

4. Trimkveld 
Komiteen er i gang med å arrangere trimkveld for voksne. Første trimkveld blir onsdag 15. oktober 
2014 kl 19.00. Mer info vil komme etter hvert. Følg med på oppslag og på hjemmesiden til 
grendalaget. 
 

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 nå godkjent og vil bli sendt ut til våre medlemmer snarest mulig. 
 

8. Håndarbeidsklubb 
Styret roser dette prosjektet opp i skyene. Et flott tiltak som samler damer i alle aldre til en kjempe 
hyggelig kveld. Dette har virkelig blitt en suksess, og damene jobber på for å lage flotte premier til 
adventskafeen.  
 

9. Adventskafè 2014  
Adventskomiteen har nå fått nye medlemmer. Den nye komiteen skal ha sitt første møte onsdag 8. 
oktober 2014.  
 
 

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



11. Høsttur  
Bilder fra høstturen kommer på hjemmesiden i løpet av kort tid.  
 
 

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

13. Sponsing høsttur 
Jan lager et kort referat fra turen, hvem som var med osv. Han vil da få refundert kr 3000,- som skal 
fordeles på de medlemmer som var med på turen. 
 
 
 
Neste møte: 10.november 2014 kl. 19:00  
 
 
 

6.10.2014 
Beate Johansen 
Vara referent 

 


