
 

Styremøte 12.03.2019 

Tilstede: Eldbjørg, Odd Kåre, Jan Helge, Odd Vidar og Michelle 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Sak 1) Konstituering av nytt styre.  

Etter årsmøtet er det noen små endringer i styrets sammensetning, men det meste er som 

foregående år. 

Jan Helge Syltøy: Leder 

Eldbjørg Syltøy: Nestleder 

Odd Kåre Syltøy: Kasserer 

Michelle Storesund: Sekretær 

Odd Vidar Storesund: Styremedlem 

Heidi Syltøy og Leif Storesund: Vararepresentanter 

 

Sak 2) Innkjøp av forbruksmateriell: 

Michelle handler såper og vaskemidler hos Staples. 

Eldbjørg sjekker angående konto på matbutikk. De bør ha navn på alle i styret og sjekke ID 

ved kjøp sånn at vi unngår misbruk. Det har ikke vært et problem, men vi vil ikke oppleve det 

heller. 

 

Sak 3) Brønnøysundsregisteret: 

Eldbjørg har ansvar for å melde inn endringer i styrets sammensetning. 

 

 



Sak 4) Dugnad: 

Det har vært gjort en solid dugnadsinnsats i året som gikk. Også i 2019 er der en del arbeid 

som må utføres. Camilla Ianke undersøker hva som trengs av dokumentasjon på 

internkontroll for å kunne beholde lekeapparater på plassen utenfor. Hva vi gjør med 

lekeapparatene vil vi ta en vurdering på når dette er klart. Noe er ødelagt, andre ting kan 

fikses.  

Kjøkken/kafè skal males. Båten på snuplassen må fikses eller byttes ut (vi har tilbud om en 

ny), flåten i badeviken er moden for opprustning, det må fylles på mer grus utenfor huset, vi 

bør skifte lyspærer og lysrør til Led-pærer, huset skal skrapes og males utvendig. Det 

kommer innkalling til dugnad og ryddeaksjon, vi må få satt ned noen grupper som har ansvar 

for at alt blir gjennomført. Arbeid utvendig på huset er selvsagt væravhengig. Odd Vidar 

setter i gang dugnadsgjengen når været tillater det. 

 

Sak 5) Ny hoveddør monteres snarest, vi venter på nye nøkler. Da er det i hovedsak kun 

styrets medlemmer som skal disponere nøkler.  

 

Sak 6) Vi må søke om midler og tilskudd flere steder. Jan Helge har ansvar for dette, 

delegerer eventuelt etter hvert.  

 

Sak 7) Markedsføring: 

Vi registrerer oss på Selskapslokaler.no, i første omgang for et år. Dette for å prøve å få mer 

utleie. Det koster litt, men vi ser det som en investering. Vi prøver også å få ordnet 

hjemmesiden så den blir mer synlig på Google. 

 

Sak 8) Konsert: 

De musikalske dvergene spiller 27.april. Konserten er i privat regi, men åpen for alle som har 

kjøpt billett. Grendalaget vil derfor bidra med å holde kiosk/kafè denne kvelden. Hvis du 

kunne tenke deg å hjelpe til med dette, så kontakt Michelle. 

Neste styremøte blir mandag 6.mai kl 19.00. 

 

Referent: Michelle Storesund 

 


