MEDLEMSBREV
Informasjon om arbeidet så langt og planene framover.
Har du lyst til å bidra med noe?
Arbeidet i Ny Kurs følger stort sett fremdriftsplanen som er lagt. Vi har mye på gang og har holdt en
relativt høy aktivitet med borgerdialoger, medlems- og styremøter. Vi håper at du som medlem får
den informasjon du har behov for, at du vet hvor du kan henvende deg hvis du lurer på noe om Ny
Kurs, og ikke minst at du oppfatter at du kan involvere deg i vårt arbeid på mange forskjellige vis.
Borgerdialoger
Vi fortsetter borgerdialogene med lag og foreninger i tiden fremover. Møtene vil spesielt rettes mot
dialog med velforeninger, idrettslag og kulturbærere. Etter vellykkede møter i Vingparken har vi hatt
et innholdsrikt møte med aktører i Kambo-miljøet. Vi ønsker å komme mer rundt i flere nærmiljøer.
Aktivitet i bystyret
Vi har som dere har registret fått med Arild Svensson som medlem hos oss. Han sitter som uavhengig
representant i Moss bystyre, men hans aktivitet i bystyret via grunngitte spørsmål og interpellasjoner
blir likevel allerede å regne som en del av vår politiske virksomhet og aktivitet.
Valgprogram. Har du innspill til programmet?
Arbeidet med forslag/utkast til valgprogram vil være ferdig i juni og blir sendt ut til alle medlemmer.
Vi kommer med nærmere informasjon om hvordan den partimessige behandlingen av programmet
blir, men målet er at programmet skal bli vedtatt i partiet av medlemmene tidlig på høsten.
Programarbeidet baseres på innspill fra borgerdialogsmøter, dialog med lag og foreninger, egne
temamøter og programkomiteens egne dypdykk i aktuelle lokalpolitiske saker. Innspillende herfra
blir bearbeidet av vår programkomité og forelagt styret. Målet er at vårt program skal bli et helhetlig
valgprogram som forteller hva vi ønsker å få til i vår nye storkommune.
Fyll gjerne ut vedlagte ark med noen temaområder for politisk valgprogram.
Har du allerede innspill til programmet, kan du sende dette til Arild Svenson: ar-svens@online.no
Valgliste
Arbeidet med å finne kandidater til partiets valgliste for kommunevalget 2019 er også kommet i
gang. Pr. dato har vi fått ja fra om lag 20 personer som ønsker å bidra som folkevalgt. Det vil gå ut
forespørsel til alle medlemmer, men dersom du allerede nå vet at du kan tenke deg å stå på
valglisten, er det fint om du melder dette til valgkomiteen ved Lars Jegleim (lars.jegleim@gmail.com).
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Kan du bidra med hjelp på en eller annen måte?
Det å starte et nytt parti er en omfattende prosess, og vi skal ikke legge skjul på at vi p.t. har for få
aktive medlemmer. Vi håper at flere vil melde seg for å hjelpe til. En tjeneste for partiet må og skal ta
utgangspunkt i den tid hver enkelt har til rådighet. Vi trenger flere hender til å bidra med både
organisering, gjennomføring av aktiviteter og til å gi en hånd med for å ordne en rekke store og små
praktiske ting. Alle bidrag mottas med takk.
Se skriv fra infogruppa og meld deg til tjeneste der hvor du kan bidra med noe.
Rekruttering av flere medlemmer
Og ikke minst vil vi gjerne ha med flere medlemmer. Især trenger vi flere medlemmer fra Rygge, vi vil
gjerne ha med flere kvinner og unge voksne. Så oppfordringen er: Hjelp oss med å rekruttere
medlemmer! Se informasjonsbrosjyre som du gjerne kan distribuere til venner og bekjente.
Lørdagstreff og stands
Ny Kurs har startet opp med aktiviteter i Moss sentrum. Første lørdag i hver måned har vi stand i
gågata og har samtidig uformelle lørdagstreff på Moments ved gågata. Der vil alle som har lyst og tid
kunne stikke innom for en koppkaffe og en hyggelig prat. Bli med, vi opplever å bli godt mottatt av de
vi snakker med både på våre stands og på lørdagstreffene.
Medlemsmøte/sommerfest
Den 15. juni vil vi avholde kombinert medlemsmøte og sommerfest. Endelig agenda og program vil
bli sendt ut om kort tid, men vi ber om at dere som ønsker å delta setter av dato.
Møtet blir arrangert som hagefest i Nordhenget 7. fredag 15. juni kl. 18.00.
Informasjon og bruk av våre infokanaler på hjemmesider, Facebook, Twitter og Instagram
Styret i Ny Kurs har som mål å bli bedre på informasjon til medlemmene, og vi vil gjerne komme med
informasjon som denne mer regelmessig framover. For øvrig er dere velkommen til å kontakte oss
med saker, meninger og innspill når dere måtte ønske det.
Vi oppfordrer også alle til å bruke våre Facebook-sider og hjemmesider. Du kan invitere dine venner
til å like vår FB-side og du kan dele de sakene vi legger ut slik at flere blir informert om våre saker. Vi
tar gjerne også imot forslag til innlegg på våre hjemmesider og forbedringer av disse. Vi oppfordrer
deg også til å følge Ny Kurs Moss på Twitter og Instagram som blir tatt i bruk nå i løpet av mai.
Så da håper vi å høre fra deg/dere og håper at vi sees på lørdagstreff, stand i gågata og at vi møtes til
medlemsmøte og sommerfest, fredag 15. juni.
Med vennlig hilsen styret for
NY KURS, 14. mai 2018
Trond Marthinsen (sign.)
Styreleder
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