NY KURS – By- og bygdeliste for Moss og Rygge.
Handlingsplan for 2018
1. Rekruttering av nye medlemmer og forslag til listenavn via stands i Moss og Rygge,
personlige oppfordringer, deltakelse i eksterne møter, foreningsaktiviteter etc. Samle
underskrifter for etablering av valgliste.
2. Styremøter skal normalt avholdes hver 14. dag i høst og vinterhalvårene.
3. Medlemsmøter skal avholdes minimum 2 ganger per halvår.
4. Politiske tema-/arbeidsgrupper organiseres innenfor følgende temaområder:
1. Helse, sosial, omsorg og velferdstiltak
2. Næringsliv og innovasjon
3. Byutvikling, samferdsel og miljø
4. Kultur, oppvekst og frivillighet
5. Kommunal, administrativ organisering, økonomi og drift.
Arbeidet i temagruppene koordineres av partiets, valgte programkoordinator. Gruppene
organiserer ellers sitt løpende arbeid selv i samrådet med partiets styre, og konstituerer seg
selv med leder og nestleder. Ønskes politiske saker profilert utad på vegne av NY KURS
gjennom avisartikler, Facebook eller i andre sammenheng, skal sakenes innhold først
avklares med styret, inklusive programkoordinator, og eventuelt av medlemsmøte hvis
styret finner dette nødvendig.
5. Programarbeid
Partiets programarbeid styres helhetlig av partiets programkoordinator. Forslag til utforming
av formuleringene i valgprogram drøftes innen de enkelte politiske temagruppene, og
forslag fremmes for styret og programkoordinator innen 15. juni. Endelig forslag til program
fremlegges for medlemsmøte i løpet av høsten 2018 etter særskilt innkalling.
6. Økonomi. - Partiet skal arbeide for å skaffe økonomiske bidragsytere, sponsorer,
støttespillere til partiets arbeid og konkrete aktiviteter.
7. PR, markedsføring
Styret skal få utarbeidet en grafisk, visuell profil som kan benyttes i PR- og markedsføringssammenheng. Det skal arbeides for å gjøre partiet godt kjent i flest mulige lokalmiljøer i
Moss og Rygge. Facebook og egne hjemmesider skal brukes aktivt til å profilere partiets
saker og interesser.
8. Politiske utspill og aktiviteter
NY KURS skal være aktive i lokale politiske debatter via ulike mediekanaler som aviser,
Facebook og egne hjemmesider. Partiet skal arbeide aktivt for å få til best mulig samarbeid
med lokale lag og foreninger, herunder særskilt byens velforeninger.
9. Valgliste og nominasjonsmøte
Etter vedtak av valgprogram skal det avholdes nominasjonsmøte hvor det fremmes forslag til
valgliste med konkrete valg av partiets kandidater til kommunevalget for perioden 2020-24.
Interimsstyret, den 31. oktober 2017
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