Vedtekter for NY KURS – By- og bygdeliste for Moss og Rygge
Sist revidert av årsmøtet 22. november 2018
§1 Formål
NY KURS skal arbeide for å fremme partiets standpunkter etter de retningslinjer som partiet har
lagt fram i program, vedtekter og vedtak.
NY KURS vil skape ny kurs for vårt lokalsamfunn ved å arbeide for vedtak som tar hensyn til alle
involvertes interesser. Vi bygger vårt arbeid på demokratiske prosesser der alle skal sikres reell
innflytelse i prosessene slik at vedtak kan bygges på størst mulig faktagrunnlag og reelt
demokratisk beslutningsgrunnlag.
NY KURS vil utvikle vårt lokalsamfunn ved å sikre bærekraftige beslutninger som tar hensyn til de
kommende generasjoners behov for gode og trygge miljøer, gode skoler og oppvekstvilkår,
bærekraftige arbeidsplasser, og en kommunal tjenesteyting som ivaretar innbyggernes behov og
de ansattes behov for trygge og meningsfulle arbeidsplasser.
§2 Navn.
Partiets navn er: NY KURS - By- og bygdeliste for Moss og Rygge.
I det daglige arbeidet brukes NY KURS
§3 Medlemskap
Medlem kan enhver innbygger i kommunen bli som er enig i partiets formål og aksepterer
partiets vedtekter som de til enhver tid foreligger. Medlemskap bekreftes ved årlig betaling av
fastsatt kontigent. Et medlem kan ikke være medlem i et annet lokalt, politisk parti.
§4 Organisasjonens oppbygging
Det er betalende medlemmer i NY KURS som utgjør partiet NY KURS.
Det er årsmøtet i partiet som avgjør partiets organisasjonsoppbygging.
Medlemsmøtet er partiets høyeste organ mellom årsmøtene.
§5 Årsmøter
1.Årsmøtet er partiets høyeste organ. Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av 1.kvartal. Til
årsmøtet i NY KURS inviteres alle medlemmer som har betalt kontigent, med tale- forslags- og
stemmerett. Møtet kunngjøres minst fire uker før det avholdes.
2. Årsmøtet følger normal dags og forretningsorden for organisasjoners årsmøter, styret
innstiller på forretningsorden og behandler årsmelding fra styret og fra kommunestyregruppa.
Videre behandles regnskap, budsjett, innkomne forslag, aktivitets/handlingsplan for kommende
år og valg i samsvar med partiets vedtekter.
Dagsorden:
1. Åpning
2. Konstituering
A. Godkjenning av møteinnkalling
B. Godkjenning av forretningsorden
3. Valg av dirigent og referent.
4. Årsberetning
5. Regnskap
A. Revisjon og kontrollkomiteens beretning.
6. Innkomne forslag med styrets innstilling.
7. Handlingsplan
8. Budsjett.
9. Valgkomiteens innstilling.
10. Valg i henhold til vedtektene.
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3.Forslag som medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest to uker før
årsmøtet. Styret innstiller til årsmøtet på forslag til vedtak på alle innkommende forslag.
4.Styrets medlemmer har ikke stemmerett på årsmøtet ved behandling av beretning og
regnskap.
5.Ekstraordinært årsmøte avholdes når minst 2/5 av medlemmene ber om det, eller når styret
finner det nødvendig. Ekstraordinært årsmøte skal kunngjøres minst fire uker før det skal
avholdes, og møtet kan kun behandle de saker som fremgår av saklista ved kunngjøring om
ekstraordinært årsmøte.
6.Medlemsmøtet velger en valgkomité bestående av 3 medlemmer og 2 varamedlemmer etter
innstilling fra styret. Det gjøres på siste medlemsmøte I første kvartal.
§6 Medlemsmøtet
1. Medlemsmøtet er høyeste organ i NY KURS mellom årsmøtene. Det tar avgjørelser i alle saker
som ikke er tillagt partistyret eller kommunestyregruppa. Alle betalende medlemmer i partiet
har stemmerett.
2. Medlemsmøter skal holdes så ofte styret bestemmer det, når kommunestyregruppa ber om
det, eller når minst 2/5 av medlemmene ber om det. Medlemmer av partiets
kommunestyregruppe skal ta del i medlemsmøtet. Når medlemsmøtet behandler kommunale
saker, skal styret og kommunestyregruppa i fellesskap fremme innstilling i den enkelte sak.
§7 Styret
1. Partiets styre består av 8 medlemmer og 3 varamedlemmer. Alle valg gjelder for 2 år. Blant
disse er leder, nestleder, kasserer og sekretær. Disse velges vekselvis slik at leder og kasserer
velges det ene året og nestleder og sekretær velges det neste året. Styremedlemmer og
varamedlemmer velges på samme måte, med halvparten hvert år.
2. Styret skal lede partiets arbeid og sikre en god kontakt mellom partiets kommunestyregruppe
og medlemsmøte. Lederen i kommunestyregruppa skal ta del i partistyrets møter.
3. Styret skal innstille på alle saker som skal behandles I medlemsmøte og på årsmøtet.
4. Styret skal innstille på forretningsorden og dagsorden til årsmøtet.
§8 Nominasjon til kommunestyrevalg
1. Styret fastsetter tidsfrister for nominasjonsprosessen foran kommunestyrevalg.
2. Årsmøtet/ medlemsmøtet velger en nominasjonskomité på fem medlemmer med 2
varamedlemmer, etter forslag fra partistyret.
3. Nominasjonskomiteen ber medlemmene innen en fastsatt frist å sende nominasjonskomiteen
forslag på medlemmer de ønsker nominert.
4. Nominasjonskomiteen utarbeider et foreløpig forslag til liste, som offentliggjøres for
medlemmene. Listeforslaget skal også omfatte forslag på ordfører og varaordfører.
5. Medlemmene skal innen fastsatt tidsfrist sende endringsforslag til nominasjonskomiteen.
6. Medlemsmøtet foretar den endelige nominasjon på et eget nominasjonsmøte.
Nominasjonskomiteen legger så fram sitt endelige forslag til liste. Før det tas fatt på selve
nominasjonen, fastsetter nominasjonsmøtet om eller hvor mange av kandidatene på lista som
skal utheves med dobbeltoppføring. Nominasjonsmøtet nominerer først ordførerkandidat og
varaordførerkandidat. De skal stå først på valglista og utheves med dobbeltoppføring.
7. Partiets kommunevalgprogram skal sluttbehandles før nominasjonene finner sted.
8. Ved nominasjonen skal det tilstrebes en jevn kjønnsmessig fordeling på valglista.
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§9 Kommunestyregruppa
1. Styret skal umiddelbart etter et kommunestyrevalg innkalle partiets representanter i det nye
kommunestyret til et fellesmøte med partistyret for å konstituere kommunestyregruppa.
2. Styret og kommunestyregruppa innstiller i fellesskap overfor medlemsmøtet på partiets
kandidater til formannskapet og andre kommunale styrer, utvalg og råd.
3. Medlemsmøtet eller styret gir fullmakt til en forhandlingsdelegasjon som på vegne
av partiet skal forhandle frem posisjoner i forkant av konstituering av kommunestyret. Partiets
leder og partiets ordførerkandidat skal være en del av forhandlingsdelegasjonen. Fullmakten skal
gi rammer og strategi for forhandlingene. Styret skal legge frem en innstilling som behandles av
medlemsmøtet.
4. Kommunestyregruppa skal i samarbeid med partiets styre arbeide etter partiets program,
vedtekter og vedtak. Kommunestyregruppa er ansvarlig overfor partiet.
5. Partiets leder og inntil to andre styremedlemmer utpekt av partistyret tiltrer
kommunestyregruppa med tale-, forslags- og stemmerett. Partiets leder eller annet
styremedlem utpekt av styret tiltrer formannskapsgruppa med tale-, forslags- og stemmerett.
6. Kommunestyregruppa holder møter så ofte det trengs og skal foran hvert møte i
kommunestyret gå gjennom møtets saksliste.
7. Det føres protokoll fra kommunestyregruppas møter. Kommunestyregruppa legger fram en
årsmelding for årsmøtet.
8. Vedtak i kommunestyregruppa eller partiets årsmøte, eller medlemsmøtet er bindende ved
behandling i kommunestyret dersom det behandlende organ ikke har vedtatt noe annet.
9. Den som er inhabil iht. forvaltningsloven eller kommunens reglement i en sak som skal
behandles i kommunestyret og/eller har personlige eller familiære interesser (økonomiske,
forretningsmessige mv.) er å anse som inhabile i partiets behandling.
10. Partiets representanter i kommunale styrer og utvalg skal danne grupper. Disse gruppene
skal organiseres og arbeide etter de regler som er trukket opp i foregående punkt 4 - 9.
11. Styret skal i samarbeid med kommunestyregruppa sørge for at det blir holdt fellesmøter for
partiets representanter i kommunale styrer og utvalg. Dette skal fremme godt og planmessig
samarbeid mellom gruppene.
12. Kommunale saker skal behandles av medlemsmøtet når kommunestyregruppa ber om det,
når et flertall i kommunestyregruppa krever det, når partistyret bestemmer det, eller når
medlemsmøtet ber om det.
§10 Revisjon – regnskap og kontroll.
Partiets regnskap avlegges i samsvar med god regnskapsskikk.
Årsmøtet velger en revisjons/kontrollkomite bestående av 2 medlemmer og 2 varamedlemmer.
Disse velges for 2 år etter de samme bestemmelser som for styrevalg, Jfr. $ 7. Disse kan ikke sitte
i partiets styre.
Revisjon og kontrollkomiteen har møteplikt på partiets årsmøte og legger der frem sin innstilling.
§11 Kontingenten
Partiets medlemskontingent fastsettes av årsmøtet.
§12 Rådgivende uravstemming
1. Medlemsmøtet kan vedta å søke råd i viktige politiske og organisatoriske saker i form av
rådgivende uravstemning blant partiets medlemmer.
2. Styret har ansvaret for at det utarbeides et beslutningsgrunnlag som i tilstrekkelig grad belyser
saken som skal avgjøres.
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3. Styret har ansvaret for at uravstemningen gjennomføres på en forsvarlig måte, etter nærmere
retningslinjer fastsatt av medlemsmøtet.
4. Vurdering av rådgivende uravstemning skal alltid gjøres i forkant av sakers behandling.
§ 13 Alminnelige bestemmelser
1. Medlemskap i NY KURS forplikter alle medlemmer til å støtte opp om partiets formål.
2. Det er ikke tillatt å danne fraksjoner som arbeider mot partiet og partiets vedtak.
Det er uforenlig med medlemskap i partiet å være medlem av eller yte støtte til organisasjoner
som i sin virksomhet motarbeider partiets politikk og kandidater.
3. Som medlem regnes en person når innbetalt kontingent er registrert. Valgbarhet til
tillitsverv og stemmerett i partiet oppnås etter en måneds medlemskap. Oppstår det tvil om
valgbarhet, skal kvittert medlemskort fremvises hvor betalingsdato fremgår. Ved nominasjon til
kommunevalg viker kravet om en måneds medlemskap for å være valgbar dersom et medlem
med kortere medlemstid blir enstemmig valgt på nominasjonsmøtet.
4. Innbetalt kontingent gjelder for inneværende kalenderår. Ved manglende
kontingentinnbetaling etter fastsatt betalingsfrist, tapes retten til å avgi stemme og være valgbar
i partiets organer. Denne retten inntrer igjen når manglende kontingent er innbetalt.
5. De medlemmer som stiller som kandidater ved valg til offentlige tillitsverv, er forpliktet av
programmet som partiet har lagt fram for velgerne. Hvis noen med offentlig verv trer ut av
partiet, regnes vedkommende ikke som representant for partiet lenger.
7. NY KURS skal aktivt arbeide for likestilling mellom kjønnene ved valg til verv i partiets
organisasjon og til kommunale, politiske verv.
9. Forum og nettverk i partiet skal følge partiets vedtekter og retningslinjer.
10. Partiets folkevalgte representanter skal registrere sine styreverv og økonomiske interesser i
nasjonalt, offentlig styreregister.
§14 Eksklusjon
1. Styret kan foreslå medlemmer i kommunepartiet ekskludert dersom de har brutt partiets
vedtekter, gjeldende retningslinjer og/eller program. Styret åpner en eksklusjonssak ved å sende
vedtak med begrunnelse til medlemsmøtet.
2. De som foreslås ekskludert har rett til å bli hørt av medlemsmøte før medlemsmøte fatter
vedtak i saken. Slik forklaring skal være skriftlig.
3. Når begge sider av saken er hørt behandler medlemsmøte saken og fatter vedtak.
4. Ekskluderte medlemmer har rett til å anke medlemsmøtets vedtak inn for første ordinære
årsmøte. En slik anke skal fremsettes skriftlig og senest innen en måned etter vedtakstidspunktet
i medlemsmøtet. Medlemsmøtets vedtak har i slike tilfeller oppsettende virkning.
§ 15 Oppløsning
Partiets eiendeler skal i sin helhet tilfalle Moss kommune dersom partiet blir oppløst. Det er ikke
anledning til å foreta utdeling av gjenværende midler til medlemmene. Det opprettes et
avviklingsstyre som har som oppgave å gjennomføre oppløsningen.
§ 16 Vedtektene for NY KURS – By- og bygdeliste for Moss og Rygge vedtas av årsmøtet.
***
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