
Referat fra styremøte i Syltøy Grendalag 

 
Dato: 3.mai 2016 
Sted: Syltøy grendahus 
Tilstede: Kåre Lillebø, Arne Syltøy, Beate Johansen, Knut Olav Liland og Ove Geir Stusdal 
 
 

1. Godkjenning av referat fra styremøte 7. april 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 seinest i april i år melding til eiendomssjefen om at grendalaget har behov for mer 
uteareal og har 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. 
Kjøpe eiendommen selv eller sambruk med BOF. Styret vil sende et formelt skriv til ordføreren i 
saken. 
 

4. Logo 
Styret ønsker å få laget en logo for grendalaget. Beate har laget forslag til logo. Styret valgte en 
logo å jobbe videre med. Beate lager ulike formater av den aktuelle logoen til neste møte. En 
logo med SG og symbol, logo til bruk på brevpapir etc. 

 

5. Stillas 
Styret avventer kjøp av rullestillas til bygget er overført på grendalaget. Ove og Arne sørger for 
merking av stillaset til grendalaget, men avventer til logo er valgt. Ove lager forslag til leieavtale 
for utleie av stillaset til neste møte. 

 

6. Dugnad 
Behovet for at medlemmene stiller på dugnad for å drifte og holde bygget tas opp på neste 
medlemsmøte.  

 

7. Ryddeaksjon 2016 
Årets ryddeaksjon gikk fint, det var godt fremmøte. Det ble samlet mye avfall og badevika ble 
ryddet. 

 

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

 

9. 17-mai feiring 
Det ble gjort en kort kartlegging på SOLA vedrørende ønske om å lage til et 17.mai arrangement 
på grendahuset. Interessen var ikke stor nok til at det ble laget til noe i år. Flagget ble heist på 
17.mai. 
 

10. 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 
aget eget arrangement på Syltøy i år. Informasjon om dette blir sendt ut når det nærmer seg. 
Det må settes opp skilt i Grindavika sånn at det ikke blir laget til bål der. 
 

 



 
 
 

Neste møte: 31.mai 2016 kl. 1900 
 
 
Ove Geir Stusdal 
referent 


