
 

 
 
 
 

Referat fra styremøte 

Dato: 20.6.2017 
 
Sted: Syltøy grendahus 
Tilstede: Kåre Lillebø, Eldbjørg Syltøy, Jan Helge Syltøy, Heidi  Syltøy og Ove Geir Stusdal.  
Ikke møtt: Beate Johansen. 
 
 

1. Godkjenning av referat fra styremøte 23.mai 2017 
Referatet ble godkjent uten merknader. 
  

2. Status overtakelse av gymbygget 
Jan Helge går i forhandlinger med elektroleverandør om priser på nye armaturer.  
 

3. Framtidig bruk av skoletomten 
Kommunen sitt ståsted i saken er fremdeles at tomten skal selges på det åpne markedet. Styret 
har fått pristilbud fra kommunen på kjøp av mer areal. Endelig vedtak om kjøp av mer areal vil 
bli tatt på et medlemsmøte. 
   

4. 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. Eldbjørg har skaffet en liste på mulige steder å søke tilskudd.  
 
Grendalaget har i 2017 mottatt driftstilskudd fra Fjell kommune på 2500 kroner samt et tilskudd 
på 5000 kroner til oppgradering av bygget. 

 

5. Dugnad fremover 
Det må lages en enkel bruksanvisning på oppvaskmaskinen. Det gamle kjøkkenutstyret som er 
tatt ut av bruk tilbys gratis til medlemmene, Eldbjørg og Heidi organiserer dette. Det som ikke 
medlemmene vil ha, gis bort til bruktbutikken på Møvik. Fasadestillaset skal merkes med 
grendalaget sin logo, Ove og Arne utfører. Det skal monteres ny not i målene på skoleplassen, 
Ny not kan hentes hos Rita. Nytt høyskap til kjøkkenet skal monteres. Lager på kjøkkenet må 
ryddes.  
 

6. 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. 
Utsetter kjøp og oppgradering til høsten, husgruppen vurderer detaljer på hva som skal kjøpes 
inn og skaffer pris. 
 

7. Innspill om sakte fart 
Grendalaget meldte inn behovet for redusert fartsgrense gjennom Storasundet. Det er satt opp 
skilt om sakte fart i dag, men dette er ikke offisielt. Fjell kommunestyret har den 15.juni 2017 
gjort vedtak om fartsgrense på 5 knop gjennom Storasundet.  

 

 
8.  Arbeidsgrupper 

Medlemsmøte 2.mai vedtok å opprette følgende arbeidsgrupper: 
 

Driftsplangruppe 

Skal jobbe med å kartlegge utgifter, mulige inntekter, driftsrutiner på bygget m.m.  

 



Vedlikeholdsgruppe 

Skal jobbe med å kartlegge vedlikeholdsbehov samt gjennomføre utbedringer på bygget. 

 

Adventskafegruppe 

Står for organisering og gjennomføring av den årlige adventskafeen. 

 

Bingogruppe 

Skal organisere og gjennomføre bingokvelder. 

 

Husgruppe 

Skal stå for utleie,  kontroll av bygget, innkjøp av forbruksmateriell m.m. 

 

 Fleire av arbeidsgruppene avventer oppstart til bygget er ferdig reparert etter brannen. 

 

9. Faktura for 2017 
Årets faktura sendes ut før ferien. 

 

10. Ny båt på snuplassen 
Båten må byttes ut, Kåre har vært i kontakt med kystlaget. Avventer tilbakemelding. 

 

 
11. Jonsokfeiring 

Grendalaget arrangerert Jonsokfeiring i Grindavika i år. Kåre, Jan-Helge og Ove er i komiteen. 

Kåre og Eldbjørg sørger for informasjon om arrangementet, Ove sørger for grill og grillkulll. 

Ellers tar folk med det de ønsker av mat, drikke, bord og stoler. 

 

12. Bading 

Kåre undersøker med Lokøy vel om det er interesse for å starte opp med bading i bassenget på 
Ulveset igjen. Avventer tilbakemelding. 

 
13. Deling av internett 

Lokøy vel ønsker å knytte seg til Syltøy grendalag sitt fibernett, via en link. Lokøy vel vil da 
dekke halve kostnaden av abonnementet. Kapasiteten på nettet skal være tilstrekkelig til å dele. 
Avventer tilbakemelding fra Lokøy vel. 
 

14.  Aktivitet for barn 
Lokøy vel er interessert å samarbeide om aktiviteter for barn og ungdom. Ove tar initiativ til et 
møte med torsdag aktiviteten i august. 

 

15. Merking av gulv i gymsalen 
Styret vedtok å merke gulvet opp igjen til standard merking for gymsaler (volleyball, badmintion, 
basketball m.m). 

 
 
Neste styremøte: 15. august 2017 kl. 1930 

  
  

Ove Geir Stusdal 
referent 


