Årsberetning for perioden 2017 – 2018
(Godkjent i årsmøte 22.11.2018)
Ny Kurs er et lokalt politisk parti for Moss og Rygge kommuner, partiet ble offisielt stiftet 5.
april 2017. Første ordinære årsmøte ble avholdt 7. november 2017.
Ny Kurs er registrert I Brønnøysundregistrene og har egen bankkonto og Vippskonto. Partiet
har også egen hjemmeside og Facebook-side.
På årsmøtet 7. november 2017 ble følgende styre valgt:
Leder: Trond Marthinsen
Nestleder: Arild Svenson, valgt av medlemsmøte i jan. 2018, etter fullmakt fra årsmøtet.
Sekretær: Lene Utne
Kasserer: Tore Skjelstadaune
Medlem: Anne Stanghov
Medlem: Torger Stensrud
Medlem: Per Vorum
Varamedlem: Christian Clasen
Varamedlem: Egil Jegleim
Styret har avholdt 18 styremøter I perioden. Styret har normalt 2 møter pr. måned, med
unntak for juni/juli og desember.
Revisjon og Kontrollkomiteen:
Kristian Hjortkjær Hansen – Per Arild Simonsen – Rolf Ulsrud.
Valgkomiteen:
Lars Jegleim – Siv Holder – Annette Mjelde (sistnevnte har fratrådt)
Programkomiteen:
Arild Svenson – Lars Brekke – Anne Stanghov – Per Vorum.
Det har I perioden vært avholdt 5 medlemsmøter/ dialogmøter. Disse møtene har vært
relativt godt besøkt.
Ny Kurs har I perioden også hatt en rekke stands for å treffe innbyggerne både I Moss og
Rygge.
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Ny Kurs har vært aktive I det offentlige ordskiftet gjennom flere avisinnlegg og kronikker. Vi
har ytret oss om de politiske forholdene I Moss/Rygge og maktelitens framferd som mangler
demokratisk forankring og involvering av innbyggerne. Vi har hatt innlegg om jernbane –
RV 19 – helse/omsorg med vekt på eldreomsorg.
Innlegg og kronikker har vært fulgt opp på partiets Facebookside og hjemmeside.
Programkomitéen har vært igjennom en omfattende prosess i arbeidet med partiets
valgprogram. Programmet har vært ute til høring blant medlemmene. Det ble avholdt et
medlemsmøte i juni som fattet et foreløpig vedtak før programkomiteen fortsatte sitt
arbeid. Programkomitéen oversendte sitt endelige forslag til styret som lagde sin innstilling
til medlemsmøte. Medlemsmøtet i oktober foretok behandling og vedtok endelig forslag til
valgprogram for perioden 2020 til 2023.
Partiet har i perioden arbeidet med nominasjon til valglisten. Pr. dato har 23 personer sagt ja
til å la seg nominere. Partiet har målsetting om å stille til valg med minimum 30 kandidater
og arbeider for å kunne foreta nominasjonen senest innen utgangen av januar 2019.
Status pr. november 2018:
Medlemsutviklingen er positiv og har doblet seg i perioden. Styret er dog bekymret over at
ikke flere medlemmer engasjerer seg mer aktivt. Arbeidsoppgavene er mange og vi trenger
flere til å fordele oppgavene på. Partiet er fortsatt I en etableringsfase og vi må ha fullt fokus
på organisasjon samtidig som vi må evne å delta I den offentlige debatt og å gjennomføre
aktiviteter så som stand – folke-/medlemsmøter og inntektsgivende tiltak.
Styret mener å ha kontroll I forhold til nødvendig framdrift I forbindelse med valget neste år.
_________________
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