
  

Referat fra styremøte  

Dato: 12.09.2017  

  

Sted: Syltøy Grendahus  

Tilstede: Kåre Lillebø, Eldbjørg Syltøy, Ove Geir Stusdal, Heidi Syltøy og Beate Johansen.  

Ikke til stede: Jan Helge Syltøy 

  

  

1. Godkjenning av referat fra styremøte 15.august 2017  

Referatet ble godkjent uten merknader.  

   

2. Status overtakelse av gymbygget   

Snekkerene er ferdig med sin jobbe, men det gjenstår enda en del arbeid.  

Mulig overtakelse av bygget 15.oktober 2017. Kåre følger tett opp arbeidet videre.    

  

3. Framtidig bruk av skoletomten  

Tilbakemelding fra eiendomssjefen er at avgifter på kjøp av tomt vil komme på ca 35000,- 

(Budsjettert 25000,-) Overtagelse av gymbygget kan bli 15.oktober 2017. Styret kaller inn til 

medlemsmøte Onsdag 20.09. kl 19:00. Medlemsmøte må ta stilling til om vi skal øke avgiften fra 

120000 til 160000 for totalt kjøp av tilleggsarealet.  

    

4. Søknad om økonomisk støtte  

Styret ser på muligheter for å søke økonomisk støtte. 

Eldbjørg har sendt av gårde to søknader, en til Marin Harvest og en til Gjensidige stiftelsen. 

Fortsetter å jobbe med å finne flere 

 

  

5. Dugnad fremover  

Det gamle kjøkkenutstyret som er tatt ut av bruk tilbys gratis til medlemmene, Eldbjørg og Heidi 

organiserer dette. Det som ikke medlemmene vil ha, gis bort til bruktbutikken på Møvik. 

Fasadestillaset skal merkes med grendalaget sin logo, Ove og Arne er nå godt i gang med dette 

arbeidet. 

Det skal monteres ny not i målene på skoleplassen, ny not kan hentes hos Rita.  

Nytt høyskap til kjøkkenet skal monteres. 

Lager på kjøkkenet må ryddes.   

  

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. 

Utsetter kjøp og oppgradering til høsten, husgruppen vurderer detaljer på hva som skal kjøpes 

inn og skaffer pris. Husgruppen består av Kåre Lillebø og Camilla Ianke. 

    

  

7.  Arbeidsgrupper  

Medlemsmøte 2.mai vedtok å opprette følgende arbeidsgrupper:  

  

 

Driftsplangruppe  

Skal jobbe med å kartlegge utgifter, mulige inntekter, driftsrutiner på bygget m.m.   

  

Vedlikeholdsgruppe  

Skal jobbe med å kartlegge vedlikeholdsbehov samt gjennomføre utbedringer på bygget.  

  

Adventskafegruppe  



Står for organisering og gjennomføring av den årlige adventskafeen.  

  

Bingogruppe  

Skal organisere og gjennomføre bingokvelder.  

  

Husgruppe  

Skal stå for utleie, kontroll av bygget, innkjøp av forbruksmateriell m.m.  

  

        Fleire av arbeidsgruppene avventer oppstart til bygget er ferdig reparert etter brannen. 

 

Hvis noen ønsker å være med i en av disse gruppene, så er det bare å ta kontakt syltoygrendalag@gmail.com 

  

8. Bading  

Kåre undersøker med Lokøy vel om det er interesse for å starte opp med bading i bassenget på 

Ulveset igjen. Avventer tilbakemelding.  

  

 

9. Aktivitet for barn  

Lokøy vel er interessert å samarbeide om aktiviteter for barn og ungdom. Ove tar initiativ til et 

møte med torsdag aktiviteten.  

  

10. Merking av gulv i gymsalen  

Styret vedtok å merke gulvet opp igjen til standard merking for gymsaler (volleyball, badmintion, 

basketball m.m). Kåre føler opp at dette blir gjort. 

 

 

11. VippsGo og Izettle  

Det ble vedtatt at vi går til innkjøp av 2 stk kortterminaler og vi skaffer oss Vipps.  

Dette vil gjøre at vi kan ta imot betaling med kort på alle våre arrangementer.  

Ove bestiller Vipps og Beate bestiller 2 stk kortterminaler fra Izettle. 

 

12. Hjemmesiden  

Eldbjørg sjekker om hun kan få tak i en person som kan være behjelpelig med å ta seg av 

hjemmesiden til Grendalaget. Den trenger noen oppdateringer.  

 

13. Uteområdet 

Kåre har vært i kontakt med eiendomssjefen og han lover at de skal prøve å stelle det bedre til 

utenfor.    

 

           14. Sykkel VM 

Alle grendalag er invitert til å være med på Ågotnes 24.09.17 under sykkel VM. Styret ser ikke 

mulighet for å delta denne dagen. Men hvis noen ønsker å delta på dette, der inntekten går til 

grendelaget, så er dere hjertelig velkommen til å delta. 

 

           15. Oppryddingsmøte 14.11.17 

                    Syltøy grendalag er invitert til et opprydingsmøte på Algerøy ang rydding av plast i strandsonen.  

                  Styret stiller på dette møte den 14.11.17  

       Er det ildsjeler som ønsker å stille på dette møtet, så er det bare å ta kontakt med Kåre på  

       tlf: 95 77 69 82 

 

16. Laserprinter 

      Styre vedtok å kjøpe inn en laserprinter til bruk på grendahuset. 

 

mailto:syltoygrendalag@gmail.com


 

 

Neste styremøte: 24.oktober 2017 kl. 19:30  

 

 

 

    
  Beate Johansen 

Referent 

 

 

 

 

 


