
 

Referat frå styremøte 09.04.2018 

___________________________________________________________________________

________________ 

Til stede: Jan Helge Syltøy, Ove Stusdal, Odd Vidar Storesund, Eldbjørg Syltøy og Michelle 

Storesund. 

 

Gjennomgang og godkjenning av referat fra forrige møte. 

Sak 1: Søknader om tilskudd. 

a) Ove har sendt søknad om tilskudd fra Fjell kommune. 

b) Marine Harvest Fondet: Søknaden er sendt. 

c) Gjensidigestiftelsen: denne søknaden har frist til høsten, to av oss må få skrevet denne 

innen august. Dette kommer vi tilbake til. 

Neste år kan vi også søke tilskudd for varmepumpene. De må kjøpes inn først, kvittering må 

legges ved søknaden.  

Sak 2: Brønnøysundregisteret 

Nytt styre er registrert og alle i styret har fått tilgang vi AltInn. 

Sak 3: Investeringer 

a) Varmepumper: Jan Helge bestiller to varmepumper med montering. Sjekker tilbud på Obs. 

Vi holder oss sannsynligvis greit innenfor de økonomiske rammene som er satt for denne 

investeringen. 

b) Ytterdører: Disse er bestilt, og tidspunkt for levering er uke 19-20. Odd Vidar tar ansvar for 

en dugnadsgruppe som monterer. Vi kjøper også kodelås til hoveddør. Da får vi bedre 

kontroll på hvem som bruker huset og når. Da har vi for eksempel mulighet til å gi leietakere 

en kode som gjelder kun i leieperioden, så slipper vi henting og levering av nøkler. Per i dag 

er det mange som har nøkler til huset, og vi har liten oversikt over hvem. Kode på døren gir 

oss bedre kontroll. 

c) Dørmatte: Michelle kjøper en stor matte i gangen. 



d) Lekeapparater: Vi skal overta lekeapparatene som står på plassen i dag. Noe av dette er 

ødelagt, og må repareres eller eventuelt fjernes. Noen apparater må flyttes. Jan Helge 

undersøker hva som ble avtalt med kommunen, og dugnadsgjengen pluss Michelle setter i 

verk tiltak. Det viktige er at det som står til disposisjon er i orden, så vi unngår skader.  

Sak 4: Markedsføring/hjemmeside 

Michelle snakker med Christer angående å få laget en kalender til hjemmesiden, der man får 

oversikt over aktiviteter på huset. Her må faste aktiviteter som trening, torsdagsaktivitet for 

ungene og annet legges inn, og det må være synlig når huset er ledig for utleie. Nå som vi 

har overtatt huset er vi avhengige av å øke inntektene. Da må vi drive aktiv markedsføring. 

Michelle lager en Facebookside med link til grendalagets hjemmeside, og skal også forsøke å 

gjøre det lett å finne oss på nettet generelt. Jungeltelegrafen er fortsatt verdifull, men vi må 

gjøre mer for å trekke folk utenfra.  

Sak 6: Utleie 

Vi må revidere utleieprisene. Jan Helge har laget et forslag. Dette sendes ut på høring til 

medlemmene, for en rask godkjenning av nye priser. Dersom det er ønskelig med et eget 

medlemsmøte på dette, så må styret få tilbakemeldinger om dette.  

Jan Helge har oppdatert vedtektene i henhold vedtak på årsmøtet 2018 og lagt de på 

hjemmesiden. 

Michelle endrer kontaktskjema for utleie.  

Coasteering låner lager hos grendalaget, og bruker også huset etter avtale. Jan Helge lager 

forslag til ny kontrakt og tar kontakt med de.  

Sak 7: Bank/innkjøp 

Forrige kasserer står som administrator. Ove tar ansvar for å bli oppført som administrator i 

banken, og deretter kan vi få et bankkort til «småhandel» så vi slipper faktura eller private 

utlegg. Det kan også være aktuelt å få opprettet konto i en dagligvarebutikk, men dette 

kommer vi eventuelt tilbake til.  

Sak 8: Grupper 

Eldbjørg lager en oversikt over hvem som har meldt seg til de ulike gruppene. Her trengs 

flere folk, særlig i husgruppen som skal ha ansvar for at huset innvendig ser greit ut, for 

utleie og for innkjøp av forbruksmateriell. Flere folk i gruppene gir mindre arbeid per person.  

 

 

 



Sak 9: Dugnad 

Kommunen skal levere kledning til veggen i sør. Odd Vidar og dugnadsgruppen tar ansvar for 

dette. 

Bossplukking langs veien og på badeplassen: Mandag 7. mai kl 18.00. 

Eventuelt: 

Håndarbeidsgjengen vil arrangere en høstmesse med diverse utstillere. Grendalaget kan 

arrangere kafe denne dagen og få gode inntekter. Informasjon rundt dette kommer når de 

har detaljene på plass, men hvis noen kjenner aktuelle utstillere så kan de ta kontakt.  

Kjøkkenet trenger en oppgradering. Det foreslås å fjerne veggen til lager, og sette inn 

sofagruppe. I tillegg er det ønskelig med mer oppbevaring og mer benkeplass på kjøkkenet. 

Et skap er allerede kjøpt inn. Styret lager en plan på dette. Da blir også veggene på kjøkkenet 

malt, så kafeen ser mer innbydende ut.  

 

 

Syltøy, 10.04.2018 

Referent Michelle Storesund 

 

 


