
Referat fra styremøte i Syltøy Grendalag 

 
Dato: 19.4.2017 
Sted: Syltøy grendahus 
Tilstede: Kåre Lillebø, Eldbjørg Syltøy, Beate Johansen, Ove Geir Stusdal, Jan Helge Syltøy og 

Henning Aase.  
 
 

1. konstituering av styre. 
Styret konstituerte seg slik: 
Kåre Lillebø, leder 
Eldbjørg Syltøy, nestleder 
Ove Geir Stusdal, kasserer 
Beate Johansen, sekretær 
Jan Helge Syltøy, styremedlem 
 

2. Godkjenning av referat fra styremøte 7. mars 2017 
Referatet ble godkjent uten merknader. 
  

3. Status overtakelse av gymbygget 
Styret har fått oversendt kjøpsavtale på bygget fra eiendomssjefen. Styret gikk gjennom avtalen 
og hadde ingen merknader. kjøpsavtalen vil bli lagt fram for godkjenning på medlemsmøte 2. 
mai kl.1900.  
 

4. Framtidig bruk av skoletomten 
Kommunen sitt ståsted i saken er fremdeles at tomten skal selges på det åpne markedet. Styret 
vil ta kontakt med kommunen med ønske om å få kjøpt mer uteareal.  
   

5. Søknad om økonomisk støtte 
Styret ser på muligheter for å søke økonomisk støtte. Aktuelle prosjekt å søke støtte til kan 
være; ny belysning i gymsal, spill og skjerm (tiltak for barn og ungdom), oppgradering av 
kjøkkendisk. Det er søkt om driftstilskudd fra kommunen, søknaden er til behandling. Det er og 
søkt om 10 000 kroner til skifte av ytterdører. Eldbjørg ser nærmere på hva det kan søkes om og 
hvor det kan søkes. 

 

6. Dugnad fremover 
Det må lages en enkel bruksanvisning på oppvaskmaskinen. Det gamle kjøkkenutstyret som er 
tatt ut av bruk tilbys gratis til medlemmene. Det som ikke medlemmene vil ha, gis bort til 
bruktbutikken på Møvik. Dette tas med i neste informasjonsskriv til medlemmene. 
Fasadestillaset skal merkes med grendalaget sin logo, Ove og Arne utfører. Det skal monteres 
ny not i målene på skoleplassen. Nytt høyskap til kjøkkenet må monteres. Lager på kjøkkenet 
må ryddes. 
 

7. 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. 
 

8. Innspill om sakte fart 
Grendalaget har meldt inn behovet for redusert fartsgrense gjennom Storasundet. Det er satt 
opp skilt om sakte fart i dag, men dette er ikke offisielt. 

 

9. Ryddeaksjon 
Årets ryddedugnad arrangeres 9.mai kl. 1800. Ove og Beate organiserer dugnaden. Beate 
kjøper inn mat og drikke Ove henter utstyr og gjør avtale med Fjellvar. 

 

10.  Arbeidsgrupper 
Styret ønsker å etablere noen arbeidsgrupper som får ulike ansvar. Dette kan være husgruppe, 
basargruppe, dugnadsgruppe. Det bør være en leder i den enkelte gruppe. 



 

11.  Adventkafe 
Beate og Eldbjørg deltar i komiteen. Styret sender ut forespørsel til medlemmene om det er 
noen som ønsker å delta i komiteen.  

 

12. Faktura for 2017 
Årets faktura sendes ut så snart det er praktisk mulig. 

 

13. Endring av opplysninger i Brønnøysundregisteret 
Kåre oppdaterer opplysningene i Brønnøysund registeret når det gjelder endringer i 
styresammensetningen. 

 
 
 
 Neste møte: 23. mai kl. 1930.   
 

 
Ove Geir Stusdal 
referent 


