
Referat fra styremøte i Syltøy Grendalag 

 
Dato: 19. oktober 2015 
Sted: Syltøy skule 
Tilstede: Kåre Lillebø, Arne Syltøy, Beate Johansen og Ove Geir Stusdal 
Ikke tilstede: Knut Olav Liland 
Andre tilstede: Raymond Marcussen 
 
 
 

1. Godkjenning av referat fra styremøte 21. september 2015. 
Referatet ble godkjent uten merknader. 

 
2. Status overtakelse av gymbygget 

Representanter fra styret var i møte med eiendomsavdelingen i Fjell kommune 29.april for å 
jobbe fram 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. Styret purret kommunen pr. telefon nå i 
oktober. Kommunen svarer at det jobbes med saken, men at de ikke er klar med noe enda.  
 

3. Oppgradering av kjøkken 
Årsmøte godkjente i mars styret sitt forslag om bruk av midler til oppgradering av utstyr på 
kjøkkenet. Styret vedtok å kjøpe inn dekketøy til 80 personer, stort kjøleskap, oppvaskmaskin 
(steamer) og ny komfyr samt diverse kjøkkenutstyr. 
 
Styret har nå gått gjennom ulike tilbud på oppvaskmaskiner og kjøleskap og har fattet vedtak på 
hvilke tilbud vi går for. Komiteen kan derfor iverksette bestilling. 
 
Bestikk, servise, panner og annet kjøkkenutstyr ble kjøpt inn 30.september.  
 

4. Stilas 
Årsmøte i mars godkjente styret sin plan om å kjøpe inn stilas til bruk for innbyggerne. 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. Styret har gått 
gjennom flere tilbud og vedtok å kjøpe inn Ramex stillas fra Delta system AS. Styret ønsket å 
kjøpe en del tillegg utover mottatt tilbud. Ove kommer tilbake med endelig pris med tilleggene. 
 

5. Organisering av dugnad 
Medlemmene må engasjeres på dugnad for å holde huset. Det vil mellom annet bli etablert 
sjekklister for ettersyn av bygg og utstyr. Saken tas opp igjen på neste styremøte. 

 

6. Bygdafest og familiedag 
Syltøy grenadalag og Lokøy vel ønsker å lage en familiedag med bygdafest. Det er satt ned en 
komite med medlemmer fra Syltøy og Lokøy. Fra Syltøy deltar Beate, Jan og Raymond i 
komiteen. 

 
7. svømming 

Svømmingen er innstilt inn til videre. Vi må kunne stille med badevakter med 
livredningskompetanse når vi benytter bassenget. Raymond tar på seg å sjekke ut hva som må 
til av kursing av de som ønsker å benytte bassenget. 

 

8. Adventskafe 2015 
Fjorårets komite har påtatt seg arrangementet i år også, komiteen har startet arbeidet med årets 
arrangement. Loddbøker vil bli delt ut med det første. 

 

9. Trygge og gode nabolag i Fjell kommune 
Grendalaget har nylig deltatt på et møte med kommunen om trygge og gode nabolag. Tanken 



med prosjektet er å gjennomføre tiltak lokalt som skaper trygge og gode nabolag. Grendalaget 
ev. i samarbeid med Lokøy vel vil se på mulige tiltak som kan gjennomføres her ute.  

 

 

Neste møte: 17.november 2015 kl. 1900 
 
 
Ove Geir Stusdal 
referent 


