Referat
Stiftelsesmøte By- og bygdelista for Moss og Rygge
Onsdag 5. april 2017 – kl 19.00 på Micro’n

Oppmøte: 36 personer + arbeidsgruppen
Trond ønsket velkommen, delte ut agendaen og gikk igjennom fremdriftsplanen
Agenda
1) Åpning – valg av dirigent og referent
Trond Marthinsen – dirigent
Lene Utne – referent
2) Innledning og debatt
Trond orienterte om status i Moss og Rygge og hvorfor vi mener det er nødvendig med et
nytt parti og en ny politisk kurs. Det er med årene blitt et demokratisk underskudd og dette
vil vi snu. Nå starter vi gjeninnføring av idealisme og optimisme i Moss!
Det ble åpnet for innspill fra publikum og det kom mange gode, engasjerende og
inspirerende innspill. Bl.a:
«Idealismen tilbake til politikken. Gledelig å skape engasjement og å gi noe tilbake til byen. La
oss si at VI VIL» - Carsten A Jensen
«Vi må ikke definere partiet som et protestparti – vi skal være et JA parti» - Torgeir S.
3) Fremdriftsplan
Trond la frem foreløpig fremdriftsplan. Ingen kom med innsigelser til planen!
Den første store milepel er 31.03.19 – som er deadline for partilista.
Medlemsmøte:

15. mai kl 19.00 på Micro’n. Ordføreren i Hamar kommer på besøk.
Vi legger ut info på FB og jobber med egen hjemmeside

Årsmøte:

7. november er første ordinære årsmøte med valg og godkjenning av
vedtekter. Inntil da er det interimsstyret som tar beslutninger

Juni 2018:

Arbeidsgruppene leverer forslag til program. Programmet sendes ut
på høring
Medlemsmøte med vedtak av valgprogram
Nominasjonsmøte med valg
Kvalitetssikre ALT
Partilista ferdigstilles

Nov 2018:
Jan 2019:
Mars 2019:

4) Vedtekter
De foreløpige rammene for hvordan vi skal arbeide ble enstemmig vedtatt
5) Arbeidsgrupper og arbeidsutvalg
Foreslåtte politiske arbeidsgrupper/arbeidsutvalg med koordinator ble enstemmig vedtatt.
Alle medlemmer kan melde seg på til de ulike gruppene. Gruppene konstituerer seg selv.
6) Navn
Forslaget om at valg av navn behandles på årsmøtet 7. november, ble enstemmig vedtatt.
Frem til da bruker vi by- og bygdelista
7) Medlemskontingent
Kontingenten settes til kr 200,- pr år. Enstemmig vedtatt.
8) Interimsstyre
Arbeidsgruppen utvides til å omfatte 15 medlemmer:
Trond Marthinsen
Egil Jegleim
Anette Mjelde
Kim Brandstrup
Lene Utne
Carsten Arnt-Jensen
Lorentz Nitter
Helge Watndal
Tore Skjelstadaune
Torgeir Olsen
Per Vorum
Anne Stanghovd
Pia Reier
John Bilek
Arbeidsgruppa finner resten av medlemmene selv.

Arbeidsutvalget består av 7 medlemmer:
Trond Marthinsen
Tore Skjelstadaune
Gulborg Møller Nilsen

Egil Jegleim
Helge Watndal
Lene Utne

Arbeidsutvalget ble enstemmig vedtatt. De finner siste medlem og konstituerer seg selv.

Moss, 26.04.17
Lene Utne
referent

