
 
Syltøy Grendalag 
 
Styremøte 01.02.2023 
Til stede: Svein, Camilla, Odd Kåre, Leif Gunnar Vindenes, Bente, Tor Einar 
 
 
 
Sak 1: Oppsummering/erfaringer etter adventskafeen.  

- 20 kr pr åre i 2022. Salg «All time high»; 72 000 kr netto. 
- Trenger å planlegge bedre med ryddegjeng etter adventskafeen. Noen få endte opp 

med mye etterarbeid. 
- Hvem er med videre i adventskafe komiteen 2023? Må avklares 
- Når folk betaler med vipps må de som står i kiosk eller selger årer være flinke og 

sjekke. 
 
Sak 2: Overtakelse av huset 

- Svein har fått bekreftet fra kommunen at brevet er mottatt og at saksbehandler er 
Grete Opphaug. Ellers ingen informasjon mottatt 

- Uthuset står og forfaller. Styret er tydelig på at det trengs en avklaring i saken da 
dette er et sikkerhetsspørsmål. Grendalaget er villige til å vedlikeholde bygningen om 
vi får overta tomta og bygget.. 

- Styret ble enig om å sette ned en arbeidsgruppe som jobber videre mot kommunen. 
Camilla leder og jobber for å få med flere aktuelle.  

 
Sak 3: Sjekk av bjelken i taket i gymsalen  

- Sjekk av bærebjelken hvor tau og ringer er hengt opp i. Bruk av stilas. Planlegges 
gjennomført tors/fre uke 6. 

- Det trengs å gjøres justeringer slik at opphenget til kurven blir riktig. 
 
Sak 4: Søknader om midlar - fristar? 

- Mowi frist slutten av februar 
- Svein søker kommunen om støtte til vedlikehold. Søknadsperiode 1. feb – 15. april 

2023 
- Camilla søker diverse (Mowi, Sparebanken vest, kommunen og gjensidigestiftelsen) 

om støtte til kultur og aktivitet barn, unge og lokalmiljø 
 
Sak 5: Dugnad på huset til våren 

- Må gjøres: Ta gavlen og male. 
- Lekkasje rundt ventilasjon i taket må fikses.  
- Montere klatrehåndtak på klatrestativ 

 
Sak 6: Årsmøte, dato, valg, saker mm.  

- 15. mars årsmøte 



- Camilla og Tor Einar er på gjenvalg. Begge er villige til å fortsette. 
- Behov for ny utleieansvarlig 

 
Sak 7: Arrangement, "Dvergene", 22/4 

- Kaffe, brus, pølser og lapskaus 
- Bente mfl. 

 
 
Sak 8: AOB 

- ingen 
 
 
Neste møte: slutten av februar, før årsmøtet 
 
Referent: Camilla ianke 
 


