Moss, den 12.12.17
God jul til alle våre medlemmer og sympatisører!
2017 er i ferd med å bli historie. For oss i NY KURS har året vært begivenhetsrikt.
Etter mye arbeid så vi dagens lys i april. I november hadde vi vårt første ordinære
årsmøte da vårt første ordinære styre ble valgt.
Vi føler at vi er i god rute til å nå målet om å delta i kommunevalget i 2019. Det vil
selvsagt bli mye arbeid og noen utfordringer, men sammen skal vi nå målet.
Hva skjer fremover?

Ny politikk
Tema- og medlemsmøter. Vi har arrangert tema-/medlemsmøte i november der
hovedpunkter i vårt syn på helse og omsorg ble vedtatt. Dette kan dere lese mer om
på våre hjemmesider.
Neste tema/medlemsmøte blir avholdt 24. januar. Her skal vi behandle og vedta
politikk som omhandler Rv19. Trafikkproblemene i Moss er allerede på et nivå som vi
ikke kan leve med lengre. Møtet vil derfor komme frem til tiltak som kan settes i verk
omgående, og standpunkter om hvordan vi skal arbeide for å finne løsninger som
kan løse trafikkproblemene på lenger sikt.
Når det gjelder kortsiktige tiltak vil vi ha spesiell oppmerksomhet på Jeløya-trafikken
og hvordan vi kan bedre forholdene for den.
Utover i 2018 legger vi opp til tema/medlemsmøter som vil omhandle forskjellige
viktige områder for Moss. Boligbygging, kultur og oppvekst, Moss kommune som
arbeidsgiver for å nevne noen områder.
Dato for møtene blir bekjentgjort like over nyttår.
Organisering
Verve medlemmer. Ved siden av utforming av politikk arbeider vi med organisering
av partiet. Vi setter nå i gang en vervekampanje for å få flere medlemmer. Målet er at
hvert medlem i partiet skal verve minimum ett nytt medlem hver. Vi ønsker alle nye
medlemmer velkommen, både de som ønsker å engasjere seg aktivt eller de som
ønsker passivt medlemskap.
Økonomi. Styret har nedsatt en økonomikomite som vil ledes av vår kasserer Tore
Skjelstadaune. Økonomikomiteen har som oppgave å gjennomføre aktiviteter for å
skaffe oss inntekter til gjennomføring av valgkampen foran kommunevalget. Vi
trenger flere medlemmer i denne komiteen. Dersom du har tid til overs og ønsker å
bidra, hører vi gjerne fra deg.

Nettsider. Egil Jegleim og Lene Utne arbeider med forbedring og oppdatering av vår
hjemmeside og Facebook-side. De har allerede gjort mye, og dere er velkomne til å
gå inn på sidene og melde tilbake kommentarer og forslag til forbedringer.
Ny FB-side for havna. Vi har videre bestemt oss for å opprette en ny Facebook-side
som kun skal ha som formål å følge opp havna og utviklingen der. Siden vil bli
administrert av Anne Stanghov, og foreløpig vil hun ha med seg Per Åge Johansen i
arbeidet. Også her trenger vi en til to medlemmer til. Vi opplever at spørsmål som
omhandler havna drukner i oppmerksomheten rundt jernbanen, og vi ønsker derfor
en side der alle som ønsker det, kan bruke siden for å holde seg oppdatert og for
øvrig være med på diskusjon. Siden kommer til å bli redigert slik at vi slipper useriøse
og upassende innlegg.
PR- og skrivekomité. I styremøte den 9. januar kommer vi til å opprette en markedsog pr-komite kombinert med skrivegruppe. Komiteen får i oppgave å legge til rette for
redaksjonelle artikler i pressen, koordinere debattinnlegg samt utforme aktiviteter
som gjør oss synlige i bybildet.
Arbeidet med valglisten er så smått i gang og vil øke i intensitet utover 2018.
Arbeidet består i å finne gode kandidater til listen samt å skaffe til veie nok
underskrifter til å få listen godkjent.
Jernbanesaken. I året som har gått, har det blitt stilt spørsmål om NY KURS sin
holdning til ny jernbane gjennom byen. Vi ønsker nok en gang å gjøre det klart at vi
er i mot den valgte løsningen for trase, men at vi opplever at det fra kommunalt hold
ikke vil bli gjort noe mer. Saken er vedtatt og dessverre ser vi ingen tegn til at
flertallet i bystyret akter å endre sitt syn. Jernbanebyggingen er nå kommet langt i
arbeidet med oppstart, og dessverre finnes det igjen grunn til å tro at fremdriftsplanen
ikke vil bli forsøkt holdt.
Prioritering. Vi har derfor landet på at vi nå må bruke vår tid på de saker der vi
fortsatt har muligheter for å kunne nå frem. Dette gjelder blant annet spørsmål om
utvidelse av havna, løsning for Rv19 og ikke minst hvordan vi skal få endret de
folkevalgte sin adferd i forhold til å føre prosesser preget av åpenhet slik at byens
innbyggere kan få muligheter for å utøve sin innflytelse.
2018 kommer til å bli et avgjørende år for NY KURS, og vi vil også hevde et
avgjørende år for den retning vår nye storkommune skal gå etter valget i 2019. Vi
kommer til å arbeide hardt for å få gjennomslag for våre synspunkter, og målet er
fortsatt å vinne valget i 2019!
Vi er avhengig av at vi blir mange. Vi har bruk for alles bidrag. Intet bidrag er for lite.
Vi har respekt for den enkeltes prioritering av egen tid, men tillater oss å håpe på en
liten håndsrekning fra noen flere.
Vi ønsker alle en riktig god jul og en fin nyttårsfeiring!
Velkommen til et innholdsrikt 2018!
For NY KURS
Trond Marthinsen
Leder

