
Referat fra styremøte i Syltøy Grendalag 

 
Dato: 7.april 2016 
Sted: Syltøy grendahus 
Tilstede: Kåre Lillebø, Arne Syltøy, Beate Johansen, Knut Olav Liland, Heidi Syltøy og Ove Geir 

Stusdal 
 
 
 

1. Konstituering av nytt styre 
Styret konstituerte seg som følger: 
-leder Kåre Lillebø 
-nesteleder Beate Johansen 
-kasserer Knut Olav Liland 
-sekretær Ove Geir Stusdal 
-styremedlem Arne Syltøy 
 

2. Godkjenning av referat fra styremøte 8. mars 2016 
Referatet ble godkjent uten merknader. 
 

3. Status overtakelse av gymbygget 
Styret har mottatt avtale om overtakelse av bygget fra kommunen. Styret gikk gjennom avtalen 
og vil ta initiativ til et møte med kommunen for å få en avklaring på noen av punktene i avtalen. 
Videre vil styret kalle inn til medlemsmøte før en eventuell signering av avtalen. 
 

4. Framtidig bruk av skoletomten 
Styret har i april sendt melding til eiendomssjefen om at grendalaget har behov for mer uteareal 
og har meldt vår interesse for å kjøpe tomten som skal selges. Dette i tråd med vedtak gjort på 
årsmøte. 
 

5. Logo 
Styret ønsker å få laget en logo for grendalaget. Dette kan gjelde syltøy grendalag og Syltøy 
grendahus. Beate har laget forslag til logo, saken tas opp igjen på neste styremøte. 

 

6. Stillas 
Styret avventer kjøp av rullestillas til bygget er overført på grendalaget. Ove og Arne sørger for 
merking av stillaset til grendalaget. Ove lager forslag til leieavtale for utleie av stillaset. 

 

7. Dugnad 
Behovet for at medlemmene stiller på dugnad for å drifte og holde bygget tas opp på neste 
medlemsmøte.  

 

8. Ryddeaksjon 2016 
Årets ryddeaksjon avholdes 27.april kl. 1800. Heidi og Knut Olav organiserer dugnaden. Ove 
henter utstyr hos Fjellvar. Beate ordner med mat og drikke. 

 

9. Søknad om økonomisk støtte 
Styret har søkt om støtte fra Fjell kommune, det er blant annet søkt om driftstilskudd. 

 

10. 17-mai feiring 
Det er kommet fram et ønske om å markere 17.mai på grendahuset. Knut Olav prøver å sjekke 
ut om det er noe interesse for dette blant innbyggerne her ute. Kåre kontakter Lokøy vel for å 
høre om det er noe interesse blant folket på Lokøy for et slikt arrangement. 
 
Heidi sørger for å heise flagget på 17.mai. 
 

 



11. kontigent 
Årsmøte gjorde ikke endringer på kontigenten for 2016, størrelsen på kontigenten er da den 
samme som for 2015. Kontigenten sendes ut nå i vår sammen med litt informasjon fra styret. 

 

12. Jonsokfeiring 
Arne og Kåre tar ansvar for dette arrangementet. Dersom arrangementet skal avholdes på 
grendahuset i år, må folk få melding tidlig slik at det ikke blir laget til bål i Grindavika. 

 

13. Hærverk på grendahuset 
Det har blitt knust noen utelamper på bygget. Styret sender ut informasjon til medlemmene om 
dette. 

 

 

 
 
 

Neste møte: 3.mai 2016 kl. 1900 
 
 
Ove Geir Stusdal 
referent 


