
Referat fra styremøte i Syltøy Grendalag 

 
Dato: 14. april 2015 
Sted: Syltøy skule 
Tilstede: Kåre Lillebø, Beate Johansen, Jan Bratland, Knut Olav Liland, Arne Syltøy, Heidi 

Syltøy og Ove Geir Stusdal   
 
 

1. Godkjenning av referat fra styremøte 23. mars 2015 
Referatet ble godkjent uten merknader. 

 
2. Det nye styre konstituerte seg slik: 

Leder: Kåre Lillebø 
Nestleder: Beate Johansen 
Sekretær: Ove Geir Stusdal 
Kasserer: Knut Olav Liland 
Styremedlem: Arne Syltøy 
 

3. Ryddeaksjon 
Ryddeaksjonen gjennomføres 6.mai. Dugnaden omfatter rydding av badevika og bossplukking 
langs veiene våre. Ove tar kontakt med Fjellvar for utstyr og avtale om henting av bosset, samt 
kaller inn til dugnaden. Beate kjøper inn mat og drikke. 
 

4. Status overtakelse av gymsalen 
3 representanter fra styret var 12.november 2014 i møte med eiendomsavdelingen i Fjell 
kommune for å jobbe fram et forslag til midlertidig bruksavtale for bygget. Avtalen skal gjelde 
fram til Syltøy grendalag formelt står som eier av bygget.  
 
I etterkant av styremøte 14. 04. 2015 har grendalaget mottatt forslag til midlertidig bruksavtale 
fra kommunen samt invitasjon til et møte for å gå gjennom avtalen. 
 
Styret ønsker tilbakemelding på status på arbeidet med den nye arealplanen for Fjell kommune 
og da spesielt planene for bruken av skoletomten på Syltøy. 
 

5. Grendahus og utstyr 
Årsmøte godkjente styret sitt forslag om oppgradering av utstyr på kjøkkenet. Styret vedtok å 
kjøpe inn dekketøy til 80 personer, stort kjøleskap, oppvaskmaskin (steamer) og ny komfyr samt 
diverse kjøkkenutstyr. Beate og Jan sørger for å iverksette bestilling av varene og har til 
disposisjon 67 000 kroner ink. mva. Grendalaget vil søke tilskudd flere ulike steder for å prøve å 
få dekket inn en del av denne kostnaden. 
 
Det er behov for å bytte ut kaffetrakter og støvsuger da disse er svært dårlige, Beate sjekker opp 
priser. Et toalettsete er defekt, Jan kjøper inn et nytt. Det er ønskelig å kunne spille av musikk 
fra pc/mobil ut på anlegget i gymsalen, Ove sjekker opp muligheter og pris. Kåre sjekker opp 
priser og muligheter for å få inn internett på bygget. 
 

6. Stilas 
Styret ønsker å kjøpe inn stilas til bruk for innbyggerne samt for utleie. Ove prøver å finne ut 
hvor vidt vi blir ansvarlig for sikkerheten ved å låne/leie ut stilas til medlemmene/andre. 
 

7. Deltaking på arrangement som Havfestivalen, Langøymarknaden og kystkulturdagene 
Utsatt 

 
8. Offentlig vann til Syltøy 

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

 
 



9. Kajakkurs 
Grendalaget jobber med muligheten for å arrangere kajakkurs i samarbeid med Lokøy vel. Jan 
og Kåre jobber videre med dette. Årsmøte vedtok å sette av 4000 kroner til slikt kurs. 
 

 
Neste møte: 19.mai 2015 kl. 1900 
 
Ove Geir Stusdal 
referent 


