
Referat fra styremøte i Syltøy Grendalag 

 
Dato: 31.mai 2016 
Sted: Syltøy grendahus 
Tilstede: Kåre Lillebø, Arne Syltøy, Beate Johansen og Ove Geir Stusdal 
Fravær: Knut Olav Liland 
 
 

1. Godkjenning av referat fra styremøte 3.mai 2016 
Referatet ble godkjent uten merknader. 
 

2. Status overtakelse av gymbygget 
Styret har vært i møte med kommunen vedrørende justering på noen punkter i avtalen om 
overtakelse av bygget. Vi venter nå på å få tilsendt endelig avtale. Avtalen må godkjennes på 
medlemsmøte i grendalaget før signering. 
 

3. Framtidig bruk av skoletomten 
Styret sendte har flere ganger meldt til eiendomssjefen at grendalaget har behov for mer 
uteareal og har også meldt vår interesse for å kjøpe tomten som skal selges. Dette i tråd med 
vedtak gjort på årsmøte. Styret har og vært i kontakt med Bergen og omland friluftsråd (BOF) 
som og er interessert i å kjøpe skoleplassen. Vestnytt ble invitert for å lage en artikkel om 
fremtidig bruk av skoletomten. Styret jobber parallelt med alternativ 1 og 2 fra årsmøte for bruk 
av eiendommen henholdsvis kjøpe eiendommen selv eller sambruk med BOF. Styret i 
grendalaget har sammen med BOF sendt et formelt skriv til ordføreren i saken med ønske om å 
få utsatt salget av tomten med inntil 1 år. Styret vil avvente svar på dette brevet før det blir 
avholdt medlemsmøte i grendalaget. 
   

4. Logo 
Styret har vedtatt logo for Syltøy grendalag. 

 

5. Stillas 
Styret avventer kjøp av rullestillas til bygget er overført på grendalaget. Ove og Arne sørger for 
merking av stillaset til grendalaget, stillaset vil bli merket med Syltøy grendalag sin logo. Det er 
laget utleiekontrakt som skal benyttes ved utleie av stillas. 

 

6. Søknad om økonomisk støtte 
Styrets medlemmer ser på muligheter for å søke støtte, søknadsfrister, hva det kan søkes til etc. 

 

7. Jonsokfeiring 
Grendalaget er blitt invitert til å feire jonsok sammen med Lokøy vel i år på Lokøy. Styret er 
positiv til samarbeid med Lokøy vel og vedtok å takke ja til invitasjonen. Det blir derfor ikke laget 
eget arrangement på Syltøy i år. Informasjon om dette blir sendt ut når det nærmer seg. Det er 
satt opp skilt i Grindavika om at det ikke skal lages til bål der. Lokøy holder grillkull, tennvæske 
og hotdog til barna, Syltøy grendalag kjøper inn brus til barna. Ellers tar folk med seg det de 
ønsker av mat og drikke. 

 

8. grendalaget har motatt søknad om økonomisk støtte til et Pilateskurs. Styret vedtok å støtte med 
200 kroner pr. deltaker på kurset. 

 

9. Dugnad fremover 
Utemøblene våre må oljes, vi har bord i badevika og utenfor grendahuset. Ove organiserer 
denne dugnaden. 
 
Kjøkkenet må ryddes noe og vi må få på plass resten av kjøkkenutstyret som ble kjøpt inn 
tidligere. Det må lages en enkel bruksanvisning på oppvaskmaskinen. Beate organiserer denne 
dugnaden. 

 



 
 
 

Neste møte: 23.august 2016 kl. 1900 
 
 
Ove Geir Stusdal 
referent 


