
Referat fra styremøte i Syltøy Grendalag  

  

Dato: 16. februar 2016 Sted: Syltøy grendahus Tilstede: Kåre Lillebø, Arne Syltøy, Knut Olav 

Liland, Hedi Syltøy og Ove Geir Stusdal Frafall: Beate Johansen  

  

  

1. Godkjenning av referat fra styremøte 5. januar 2016 Referatet 

ble godkjent uten merknader.  

  

2. Status overtakelse av gymbygget  

Grendalaget har ventet på en bruksavtale med kommunen på bygget som skulle regulere 

bruken fram til vi overtar bygget. Gamlebygget er nå revet og kommunen har foreslått at vi går 

rett på forhandlinger om overtakelse av bygget i stedet for bruksavtale som tidligere diskutert.  

  

3. Stilas  

Det er innhentet priser på et rullestillas som kan benyttes inne i gymsalen, dette vil inngå som en 

del av investeringsplanen for 2016.  

  

4. Organisering av dugnad  

Medlemmene må engasjeres på dugnad for å holde huset. Det er utarbeidet forslag til sjekkliste 

for månedlig kontroll av huset og utstyr samt sjekkliste som skal benyttes før og etter utleie. 

Styret gikk gjennom listene og vedtok å endre frekvensen på kontroll av huset fra månedlig til 

ukentlig. Oppvaskmaskin, og bosskonteinere legges inn på listen samt at kontroll av 

brannslanger endres til 2 ganger pr. år. Ove justerer listene. Kontroll av bygget bør fordeles på 

flere enn de som sitter i styret, alternativt kan det være aktuelt å betale en lokal «ungdom» for 

jobben.  

  

Det må lages en «enkel» bruksanvisning for oppvaskmaskinen som lamineres og henges opp 

ved maskinen.  

  

5. Forsikring av grendalaget sine eiendeler  

Etter diverse innkjøp sitter grendalaget nå på inventar med høy verdi. Fjell kommune sin 

forsikring på bygget dekker ikke dette inventaret. Det er innhentet flere tilbud på innboforsikring, 

Styret vedtok å gå for IF sitt tilbud. Kåre tar kontakt for bestilling.  

  

6. Logo  

Styret ønsker å få laget en logo for grendalaget. Dette kan gjelde syltøy grendalag og Syltøy 

grendahus. Beate lager forslag til logo.  

  

7. Riving av gamlebygget  

Det gjenstår en del «sår» i grendahuset etter rivingen av gamlebygget. Kommunen har sagt at 

de skal utbedre alle «sår» etter rivingen.  

  

8. Framtidig bruk av skoletomten 

Styret har vært i kontakt med kommunen vedrørende etterbruk av tomten. Grendalaget har bruk 

for mer uteareal. Kåre, Jan og Ove jobber videre med dette. Kåre har vært i kontakt med 

eiendomsavdelingen om dette, men de har foreløpig intet konkret i saken. 

 

9. Årsmøte 2016  

Styret gikk gjennom utkast til budsjett og årsmelding. Regnskapet for 2015 er ferdig og godkjent 

av revisor. Årsmelding og budsjett endres i tråd med innspill på møtet. Årsmøte avholdes 

15.mars 2016. Innkalling til årsmøte sendes ut i uke 8. Planlagte investeringer i 2016 er blant 

annet rullestillas til bruk i gymsalen, festlys i gymsalen, nytt bord og nye stoler på kjøkkenet 

samt mer kjøkkendisk og skap. I tillegg ønsker styret å be om at det settes av en større sum til 

eventuell investering i større uteareal og bislag rundt inngangspartiet.  

  



10. Kommunal vannledning  

Styret vil sende brev til Fjell kommune med ønske om at det blir lagt kommunal vannledning 

lengre sørover på bygden.  

  

  

  

Neste møte: 8.mars kl.1900   

  

  

Ove Geir Stusdal referent  


