
Referat fra styremøte i Syltøy Grendalag 

 
Dato: 19. mai 2015 
Sted: Syltøy skule 
Tilstede: Kåre Lillebø, Knut Olav Liland, Arne Syltøy, Heidi Syltøy og Ove Geir Stusdal   
Frafall: Beate Johansen,  
 

1. Godkjenning av referat fra styremøte 14. april og 28. april 2015 
Referatetene ble godkjent uten merknader. 

 
2. Ryddeaksjon 

Ryddeaksjonen ble gjennomført 6. og 7.mai. Det var bra oppmøte sett begge dagene under ett. 
Vi fikk ryddet i badevika og plukket boss langs veiene våre. Det ble i tillegg plukket mye boss 
opp fra Grindavika. I etterkant er det blitt satt ned nye planter i båten i rundkjøringen. Det 
gjenstår å olje møblene og flytebryggen i badevika, dette ble utsatt pga. været. 
 

3. Status overtakelse av gymsalen 
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 utspill fra kommunen. 
 

4. Oppgradering av kjøkken 
Årsmøte godkjente i mars 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. 
 
Ny kaffetrakter og ny komfyr er nå kjøpt inn og kommet på plass i bygget. Leverandøren var for 
tiden tom for tiltenkt kjøleskap og oppvaskmaskin. Styret tar saken opp til ny vurdering på neste 
ordinære styremøte og ber arbeidsgruppen komme tilbake med oversikt over mottatte pristilbud.   
 

5. Stilas 
Styret ønsker å kjøpe inn stilas til bruk for innbyggerne samt for utleie. Styret tar saken opp igjen 
på et seinere møte. 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. 
 

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

 
 

7. Kajakkurs 
Det er til nå 10 påmeldte til kajakk kurset. 

 
8. Søknad om støtte 

Grendalaget har sendt inn søknad om støtte fra Marine Harvest fondet. Eventuelle midler vil bli 
benyttet for å dekke inn deler av de investeringer som blir gjort i 2015 på blant annet kjøkkenet. 
 

9. Jonsokfeiring 
Det blir jonsokfeiring i Grindavika med grilling og bålbrenning. Jan tar ansvar for arrangementet. 
Vi trenger en pumpe og slange som sikring ved bålet. 
 

10. Organisering av dugnad 
Medlemmene må engasjeres på dugnad dor å holde huset. Ove lager noen forslag til 
dugnadsmodeller. 

 



11. Nøkler til skap med stereoanlegg 
Vi har kun en nøkkel til dette skapet. Kåre får laget flere nøkler. 

 

12. Utleiepriser 
Kåre lager et forslag til prisliste for utleie av bygget. 

 
 
 
Neste møte: 16.juni 2015 kl. 1900 
 
 
 
Ove Geir Stusdal 
referent 


