
REFERAT FRA STYREMØTE I SYLTØY GRENDALAG 
 

 

Dato: 10. april 2014 

Sted: Syltøy skule 

Tilstede: Kåre Lillebø, Krister Vindenes, Beate Johansen, Knut Olav Liland og Ove Geir 

Stusdal 

Fravær: Jan Bratland, Eldbjørg Syltøy 

 

  

1. Godkjenning av referat fra styremøte 19.mars 2014 

Referatet ble godkjent. Et navn er skrevet feil, dette rettes og referatet sendes ut på nytt. 

 

2. Konstituering av nytt styre 

Styret konstituerte seg som følger: 

Kåre Lillebø  leder 

Beate Johansen nest leder 

Knut Olav Liland Kasserer 

Ove Geir Stusdal Sekreter 

Jan Bratland  Styremedlem 

 

Jan Bratland er vara og går foreløpig inn i styret for Eldbjørg Syltøy. Videre ble det foreslått 

at varamedlemmer stilte på alle styremøter. Ingen hadde motforestillinger til dette forslaget. 

Varamedlemmer har da ikke stemmerett i styret 

 

3. Bingo 
Alle nødvendige dokumenter er nå sendt til lotteritilsynet. Bingokomiteen jobber videre med 

detaljene rundt bingoen og starter opp så snart alt er klart. 

 

4. Rekruttering av medlemmer til grendalaget 

Styret bør vurdere tiltak for å få flere medlemmer. Det er flere nyinnflyttete familier på 

Syltøy. Kanskje vi kan sende rundt en lapp i postkassen eller arrangere et møte for 

nyinnflyttede? Styret vil komme tilbake til denne saken på et senere tidspunkt. 

 

5. Status overtakelse av gymsalen 

Det planlagte møte 20.mars med kommunen for å avklare detaljene rundt overtakelsen av 

gymsalen ble avlyst. Nytt møtetidspunkt vil bli avtalt etter påske. 

 

6. Trimkveld 

Grendalaget ønsker å starte opp med trimkvelder i gymsalen. Komiteen består av Jan, Kåre 

og Knut Olav. Forslag til aktiviteter kan være innebandy, volleyball, badminton og 

bordtennis. I fint vær kan trimmen være en tur ute. Aktiviteten må tilpasses etter hvor mange 

som kommer på trimmen. Saken tas opp på neste styremøte. 

 

7. Ryddeaksjon 

Grendalaget vil også i år arrangere ryddedugnad langs veiene våre samt i badevika. I år vil vi 

slå disse sammen til en dugnad. Dugnaden innebærer å rydde boss langs veiene samt 

klargjøre badevika for sommeren. Ove er ansvarlig for dugnaden og skaffer rekvisitter fra 

Fjellvar samt olje til møblene i badevika, Beate sørger for mat og drikke til dugnadsgjengen, 

kåre skriver innkalling og sender denne ut på e-post og hjemmeside. Knut Olav organiserer 



dugnaden i badevika, Krister sørger for at gresset i badevika blir slått. Dugnaden arrangeres 

14.mai kl. 1800. Det henges opp informasjon om dugnaden på postkassestativene. 

 

8. Postkassestativ 

Grendalaget kjøpte i sin tid inn postkassestativ på øyene her ute. Det kan se ut til at stativene 

nå er i forfall. Kåre tar en befaring og skaffer status på de ulike stativene. Styret vil videre 

vurdere tiltak for å sikre videre forfall på stativene. 

 

9. Barn leker skilt 

Styret har fått tak i et slikt skilt fra viking, gratis. Styret vil vurdere egnet plass for montering 

av skiltet. Det kan være aktuelt å skaffe flere skilt. 

 

10. 17.mai 

   Grendalaget vil sørge for at flagget på skolen blir heist på 17.mai. Grendalaget planlegger 

ellers ikke noe arrangement denne dagen. 

 

11. Grendalaget sin nettside 

Styret vurderer tiltak for å gjøre nettsiden mer «levende». Det viktigeste er likevel at 

medlemmer og andre vet at de kan finne informasjon på denne siden når de har behov for 

informasjon.  

 

 

 

Neste møte: 15.mai 2014 kl. 1900 

 

 

   

11.4.2014 

Ove Geir Stusdal 

referent  


