
Referat fra styremøte i Syltøy Grendalag 

 
Dato: 11. august 2015 
Sted: Syltøy skule 
Tilstede: Kåre Lillebø, Arne Syltøy, Heidi Syltøy, Jan Bratland og Ove Geir Stusdal   
Frafall: Beate Johansen, Knut Olav Liland 
 
 

1. Godkjenning av referat fra styremøte 16. juni 2015. 
Referatet ble godkjent uten merknader. 

 
2. Status overtakelse av gymbygget 

Representanter fra styret var i nytt møte med eiendomsavdelingen i Fjell kommune 29.april for å 
jobbe fram et forslag til midlertidig bruksavtale for bygget. Avtalen skal gjelde fram til Syltøy 
grendalag formelt står som eier av bygget. Kommunen sitt forslag til avtale inkl. Syltøy 
grendalag sine endringsforslag ble gjennomgått. Vi venter nå på nytt utkast til avtale fra 
kommunen. 
 

3. Oppgradering av kjøkken 
Årsmøte godkjente i mars styret sitt forslag om bruk av midler til oppgradering av utstyr på 
kjøkkenet. Styret vedtok å kjøpe inn dekketøy til 80 personer, stort kjøleskap, oppvaskmaskin 
(steamer) og ny komfyr samt diverse kjøkkenutstyr. 
 
Ny kaffetrakter og ny komfyr er kjøpt inn og tatt i bruk. Kåre og Jan vurderer brukt/ny 
oppvaskmaskin og sender anbefaling til styret via e-post. Kåre og Jan bestiller kjøleskap som 
passer til formålet. Innkjøp av dekketøy m.m. som tidligere bestemt iverksettes.  
 

4. Stilas 
Styret ønsker å kjøpe inn stilas til bruk for innbyggerne samt for utleie. Styret har sjekket med 
arbeidstilsynet vedrørende ansvar ved personskader ved utleie av stilas og fått opplyst at styret 
sitt ansvar begrenses til at utstyret er i god stand ved utleie. Ove skaffer priser på stillas. 
 

5. Offentlig vann til Syltøy 
Kommunal plan for utbygging av vann skal etter planen rulleres nå i 2015, grendalaget vil da 
sende innspill i saken. 

 
6. Kajakkurs 

Tre av fire kajakkurs er avholdt. Ett ble utsatt pga. dårlig vær og vil bli gjennomført 7-8. 
september. Det er noen ledige plasser på kurset. 

 
7. Jonsokfeiring 

Jonsokfeiring i Grindavika ble gjennomført med grilling og bålbrenning, med brukbart frammøte. 
Styret vil vurdere å flytte arrangementet til skoleplassen neste år. 
 

8. Organisering av dugnad 
Medlemmene må engasjeres på dugnad for å holde huset. Ove gikk gjennom noen skisser på 
organisering av dugnad. Det vil mellom annet bli etablert sjekklister for tilsyn med bygg og utstyr. 
Saken tas opp igjen på neste møte. 

 

9. Bygdafest og familiedag 
Syltøy grenadalag og Lokøy vel ønsker å lage en familiedag og bygdafest. Det er satt ned en 
komite med medlemmer fra Syltøy og lokøy. Fra syltøy deltar Beate, Jan og Raymond i 
komiteen. 

 

10. Høsttur 2015 
Det er sendt ut invitasjon til årets høsttur, som i år er planlagt til Rosendal siste helgen i august. 
Så langt er det ingen påmeldte. Fristen for påmelding går ut 21.august.  

 



11. Fiber i gymbygget 
Tilbud fra BKK er innhentet. Bestilling iverksettes snarest. 
 

12. svømming 
Bassenget på Ulveset er nå åpen om høsten også. Kåre sjekker med Lokøy vel om de har 
foretatt bestilling av bassengtid.  

 

13. renovasjonsavgift 
Vi bør betale renovasjonsavgift ettersom det nå leveres en del boss i forbindelse med egen bruk 
og utleie. Saken tas opp på neste møte. 

 

14. Tilskudd fra kommunen 
Grendalaget har mottatt 4000 kroner i kommunal støtte til innkjøp av utstyr. Styret vil benytte 
disse til oppkobling til fibernettet. 

 

15. Adventskafe 2015 
Kåre kontakter fjorårets komite for å høre om de kan påta seg arrangementet i år også. 

 

 

Neste møte: 21.september 2015 kl. 1900 
 
 
Ove Geir Stusdal 
referent 


