
Referat fra styremøte i Syltøy Grendalag 

 
Dato: 19.februar 2015 
Sted: Syltøy Skule 
Tilstede: Kåre Lillebø, Beate Johansen, Knut Olav Liland, Jan Bratland og Ove Geir Stusdal 
Fravær: Krister Vindenes 

 
 

1. Godkjenning av referat fra styremøte 20. januar 2015 
Referatet ble godkjent uten merknader.  

 

2. Status overtakelse av gymsalen 
3 representanter fra styret var 12.november 2014 i møte med eiendomsavdelingen i Fjell 
kommune for å jobbe fram et forslag til midlertidig bruksavtale for bygget. Avtalen skal gjelde 
fram til Syltøy grendalag formelt står som eier av bygget. grendalaget har ikke fått noen 
tilbakemelding fra kommunen i saken etter dette møtet tross flere purringer. Styret vil derfor ta 
kontakt med politikere i Fjell kommune for å prøve å få litt fart i saken. Styret ønsker 
tilbakemelding på status om bruksavtalen samt status på arbeidet med den nye arealplanen for 
Fjell kommune og da spesielt planene for bruken av skoletomten på Syltøy. 
 

3. Grendahus 
Styret ønsker i 2015 å investere i nødvendig utstyr til kjøkkenet. Tanken er å utruste kjøkkenet 
slik at det dekker behovet medlemmene i grendalaget har når bygget benyttes til å arrangere 
konfirmasjon, barnedåp eller andre markeringer. Styret foreslår å kjøpe inn dekketøy til 80 
personer samt nytt kjøleskap, ny oppvaskemaskin og ny komfyr. Saken tas opp på årsmøte 25. 
mars. 

 
4. Hjertestarter 

Grendalaget har kostnadsfritt fått tildelt en hjertestarter fra Sparebanken vest. Hjertestarteren er 
plassert i et av de utvendige toalettrommene på Syltøy skule, døren inn til rommet er skiltet med 
«hjertestarter». For å sikre alle tilgang til rommet, er det montert kodelås på døren. Koden vil bli 
gjort kjent for alle medlemmer i grendalaget. Koden kan og fås ved å kontakte medesinsk 
nødsentral på telefon 1-1-3. Grendalaget vil videre tilby innbyggerne et førstehjelpskurs hvor 
bruk av hjertestarter inngår. 

 

5. Deltaking på Havfestivalen og Langøymarknaden 
Utsatt 

 
6. Kommunalt tilskudd 

Grendalaget mottok kommunalt tilskudd på 3000 kroner i 2014. pengene ble benyttet til å kjøpe 
inn nye mål og innebandykøller til gymsalen. Kjøpet ble gjort etter nyttår og vil derfor 
fremkomme i regnskapet for 2015. 

 
7. Offentlig vann til Syltøy 

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

 
8. Årsmøte 2015 

Årsmøte 2015 avholdes 25. mars kl. 1900 i gymsalen. Styret gikk gjennom forslag til årsmelding 
2014, forslag til innkalling til årsmøte 2015 samt regnskap 2014 og forslag til budsjett 2015. Det 
ble gjort noen justeringer på møtet. Ytterligere forslag til justering sendes på e-post. 

 

9. Bingo 
Bingo utgår fram til nødvendig tillatelse fra lotteritilsynet foreligger. 
 



 
10. Aktiviteter for innbyggerne 

Oversikt over grendalaget sine aktiviteter (mandag, torsdagstrim og bading gjennomføres i 
samarbeid med Lokøy vel) 
 
Mandag: trim i gymsalen på Syltøy for barn kl.1800-1900, for ungdom og voksne kl.1900-2200 
Mandag: åpent basseng på Ulveset skule for de minste kl.1800-1900, for svømmedyktige 
kl.1900-2000 
Onsdag: Kvinnetrim i gymsalen på Syltøy 1900-2000 
Torsdag: Trim i gymsalen på Syltøy for barn kl. 1800-1900 og for voksne kl. 1900-2200 
Hver tredje torsdag: Klubbkveld (håndarbeid) på kjøkkenet på Syltøy skule kl. 1930-2200  

 

 
Neste møte: 23. mars 2015 kl. 1800 
 
 
Ove Geir Stusdal 
referent 


