Årsberetning for 2017
NY KURS
By- og bygdeliste for Moss og Rygge

1. Oppstart og stiftelse av nytt lokalpolitisk parti for Moss og Rygge.
1.1 Oppstart
23. august 2016 startet en drøftingsgruppe arbeidet med å etablere et nytt politisk alternativ i Moss.
Gruppen hadde regelmessige møter og bestemte etter hvert at man i første omgang ikke skulle
etablere eget parti, men søke samarbeid med eksisterende partier. Det ble bestemt at man skulle gå i
forhandlinger med MDG. Forhandlingene med MDG kom i gang og fortsatte utover høsten og
vinteren. Vårt mål med dette var å få MDG til å bryte ut av flertallsposisjonen og komme på vippen i
Moss bystyre. I en slik situasjon mente gruppen at vi kunne få muligheter for politiske uttellinger før
valget i 2019. Først og fremst gjennom endringer i eksisterende vedtak for utvikling av havna.
I januar 2017 ble det klart at MDG ikke ville bryte ut av avtalen med de borgerlige. På bakgrunn av
dette avsluttet vi derfor forhandlingene med MDG og besluttet å etablere eget parti som fikk det
foreløpige navnet «NY KURS» By- og bygdeliste for Moss og Rygge.
Offentliggjøringen av NY KURS som nytt lokalpolitisk parti ble kunngjort via pressemelding og
pressekonferanse 2. mars 2017. Fra samme dato ble partiet presentert med egen profil på Facebook.
Som underskrivere for presentasjonen av det nye partiet stod Trond Marthinsen, Lorentz Nitter, Kim
Brandstrup, Annette Mjelde, Carsten Arnt-Jensen, Helge Watndal, Lene Utne og Egil Jegleim.
1.2 Stiftelsesmøte
Stiftelsesmøte ble gjennomført onsdag 5. april hvor ca. 50 personer var tilstede. Stiftelsesmøtet
valgte følgende interimsstyre som konstituerte seg selv som følger:
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlem:
Styremedlem:

Trond Marthinsen
Helge Watndal
Tore Skjelstadaune
Lene Utne
Egil Jegleim
Gullborg Møller-Nilsen

Interimsstyre fikk i fullmakt til å velge et styremedlem til, og Anne Stanghov ble valgt (som
styremedlem) på interimstyremøtet 25. april.
Stiftelsesmøtet nedsatte følgende arbeidsutvalg/referansegruppe:
Trond Marthinsen, Helge Watndal, Tore Skjelstadaune, Lene Utne, Anette Mjelde, Egil Jegleim, Per
Vorum, Gullborg Møller-Nilsen, Anne Stanghov, Lorentz Nitter, Kim Brandstrup, Lars Jegleim, Egil
Olsen, Kristian Hjortkær Hansen, Carsten Arnt-Jensen, Pia Reier og John Bilek. (de 3 sistnevnte har
senere trukket seg)
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Stiftelsesmøtet nedsatte følgende politiske arbeidsgrupper:
Arbeidsgruppe
Arbeidsgruppe 1
Helse og omsorg

Arbeidsgruppe 2
Næringsliv – Innovasjon
Arbeidsgruppe 3
Byutvikling/samferdsel/miljø

Arbeidsgruppe 4
Kultur/oppvekst/frivillighet

Arbeidsgruppe 5
Kommunal
organisering/økonomi

Medlemmer
Lorentz Nitter, leder
Brynjulf Haugan
Anne Stanghov
Anne Kr. L. Ørmen
Anette Mjelde
Anders Mjelde
Carsten Arnt-Jensen, leder
Tore Skjelstadaune
Eirik Stridsklev Nilsen
Per Vorum, leder
Pia Reier
John Bilek
Eirik Stridsklev Nilsen
Egil Olsen
Per Arild Simonsen
Tore Skjelstadaune
Helge Watndal, leder
Egil Jegleim
Pia Reier
Gullborg Møller-Nielsen
Eivind Lindberg
Lars Jegleim
Wenche Øverland
Torger Stensrud
Kristian Hjortkær Hansen, leder
Trond Marthinsen
Anne Stanghov
Lene Utne

2. Avholdte møter i interimstyreperioden 05.04. – 31.10.17
Interimsstyret: 7 møter. Møtesyklus, tirsdager hver 14. dag. Protokoller foreligger.
Medlemsmøter: 2 møter.
- 15. mai med fokus på erfaringene fra by- og bygdelista i Hamar ved ordfører Einar Busterud.
- 26. september med fokus på byutvikling ved journalist Espen Vinje
Referansegruppe: møte avholdt 15. juni. Innkalte møte 26. september ble avlyst på grunn av lite
frammøte. - Alle møter har vært avholdt på Mikron i Møllebyen.
Arbeidsgruppene: det har vært avholdt noen få møter i arbeidsgruppene. Noe av arbeidet har blitt
rapportert i medlemsmøte i mai og referansegruppemøte i juni.

3. Saker som interimsstyret har behandlet og fattet vedtak i
3.1. Videre prioritering i arbeidet med de store sakene.
Styret anser at saken om jernbanen er tapt. Vi konsentrerer oss derfor i samferdselssaker om å ha
fokus på Rv19 og havna. Standpunktet om at vi ønsker en alternativ jernbanetrasé og mer sentral
plassering av jernbanestasjon ligger fast, men vi anser at en eventuell reversering av eksisterende
vedtak ligger utenfor vår kontroll og mulighet for å kunne påvirke. Vedtaket forårsaket uro i partiet
og noen få medlemmer har valgt å forlate partiet.
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3.2 Folkeavstemming
I forbindelse med «kulvertaksjonen» (forløperen til BBM) som krevde folkeavstemming for å få
omgjort vedtaket om jernbanetrasé, fattet styret vedtak om at vi støttet kravet om alternativ trasé,
men at vi ikke hadde mandat til å kunne gå inn for folkeavstemming som demokratisk virkemiddel.
3.3 Valgkomité
På sitt styremøte i juni nedsatte styret følgende valgkomité:
Lars Jegleim, leder. Anette Mjelde, Siv Holder
3.4 Randsone
I samarbeid med gruppa for byutvikling har vi behandlet spørsmålet om hva som skjer med de som
bor i randsonen til jernbaneutbyggingen. (like utenfor reguleringsplanen for valgt jernbanetrasé).

4. Aktiviteter
4.1 Avisinnlegg, kronikker
NY KURS har vært aktive i det offentlige ordskifte gjennom flere avisinnlegg og kronikker. Vi har ytret
oss om de politiske forholdene i Moss og maktelitens framferd som savner demokratisk forankring.
Vi har hatt innlegg om jernbanesaken, Rv19, randsonen, helse og omsorg med vekt på eldreomsorg,
samt at det ikke kan sees noen en endring i store politiske saker med nytt politisk flertall i bystyret.
4.2 Facebook og hjemmesider
Innlegg har vært fulgt opp på partiets Facebook-sider under navnet By- og bygdeliste for Moss og
Rygge, @nykursmoss.no. I juni publiserte partiet egne hjemmesider med god bistand fra PS Press.
Redaktører for partiets Facebook- og nettsider er sekretær Lene Utne og styremedlem Egil Jegleim.
4.3 Temaforedrag og kulturinnslag
Vi har hatt foredrag på medlemsmøte av ordfører Einar Busterud fra Hamar som fortalte om hvordan
de har gjort det og gjør det i Hamar. Espen Vinje, forfatteren av boken «Moss- Byen som tapte
ansikt» har vært på medlemsmøte og holdt foredrag om samme tema. Hilde Holme, Lars Jegleim og
Sidsel Strømnes har bidratt på medlemsmøtene med kulturinnslag.
4.4. Stands
Vi har gjennomført stands for medlemsverving, lørdag 20. oktober ved Mosseporten senter og Rygge
Storsenter.

5. Status
Antall medlemmer i partiet er pr. 31. oktober 2017, 31 medlemmer.
Partiet er registret i Brønnøysund med eget organisasjonsnummer. Bankkonto og VIPPS er etablert.
Styret er bekymret over antall aktive medlemmer. Arbeidsoppgavene er mange, og vi trenger flere til
å fordele arbeidsoppgavene på. Partiet er fortsatt i etableringsfasen og vi må fortsatt ha fullt fokus på
organisasjon samtidig som vi evner å delta i den offentlige debatt og å gjennomføre aktiviteter som
stands, folke-/medlemsmøter og inntektsgivende tiltak.
Styret mener å ha kontroll i forhold til nødvendig framdrift, men vil poengtere at vi må sørge for å få
med flere til å delta i arbeidet.
Interimsstyret, den 31. oktober 2017
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