
Referat fra styremøte i Syltøy Grendalag 

 
Dato: 7. mars 2017 
Sted: Syltøy grendahus 
Tilstede: Kåre Lillebø, Arne Syltøy, Beate Johansen og Ove Geir Stusdal 
Fraværende: Knut Olav Liland 
 

1. Godkjenning av referat fra styremøte 14. februar 2017 
Referatet ble godkjent uten merknader. 
  

2. Status overtakelse av gymbygget 
Styret venter fremdeles på å få oversendt kjøpsavtale på bygget fra eiendomssjefen. Forslag til 
avtale vil bli lagt fram på medlemsmøte for godkjenning. Eiendomssjefen har invitert grendalaget 
på møte 13.mars vedrørende overføring av eierskapet på bygget til grendalaget.  
 

3. Framtidig bruk av skoletomten 
Arbeidsgruppen som ble satt ned på medlemsmøte for å jobbe med denne saken har vært i 
møte med ordfører mfl, og lagt fram grendalaget sitt syn i saken. Salget av tomten er satt på 
vent, og det er uttalt at det vil bli laget en politisk sak med ulike alternativer for eierskapet av 
tomten. Eiendomssjefen har fått i oppgave å skrive en politisk sak vedrørende framtidig 
eierforhold på tomten. Arbeidsgruppen tar denne saken opp på møtet med eiendomssjefen 
13.mars. 
   

4. Søknad om økonomisk støtte 
Styret ser på muligheter for å søke økonomisk støtte. Aktuelle prosjekt å søke støtte til kan 
være; ny belysning i gymsal, spill og skjerm (tiltak for barn og ungdom), oppgradering av 
kjøkkendisk.  

 

5. Dugnad fremover 
Det må lages en enkel bruksanvisning på oppvaskmaskinen. Det gamle kjøkkenutstyret som er 
tatt ut av bruk tilbys gratis til medlemmene. Det som ikke medlemmene vil ha, gis bort til 
bruktbutikken på Møvik. Dette tas med i neste informasjonsskriv til medlemmene. 
Fasadestillaset skal merkes med grendalaget sin logo, Ove og Arne utfører. Det skal monteres 
ny not i målene på skoleplassen. Nytt høyskap til kjøkkenet må monteres. Lager på kjøkkenet 
må ryddes, Beate kaller inn til neste dugnad.  
 

6. Utbedring av kjøkken 
Styret har vedtatt å montere ny benkeplate med skap og skuffer langs vindusrekken inkl. 
stålbenkeplate ved vasken og oppbevaringshyller til oppvaskkorger nær oppvaskmaskinen. 
 

7. Innspill om sakte fart 
Grendalget vil melde inn behovet redusert fartsgrense gjennom Storassundet. Det er satt opp 
skilt om sakte fart i dag, men dette er ikke offisielt. 

 
 

Ove Geir Stusdal 
referent 


