
Nordmørslista 
PROTOKOLL 
Stiftelsesmøte på Fastingkjelleren, torsdag 16. april 2015. kl. 1800 

 
Oppmøte: 29 personer har signert oppmøteprotokollen. 
 
Anne Grete Holmen startet møtet med og ønske velkommen. Hun trakk opp 
linjene fra de første møtene i januar 2015 og frem til i dag. 
 
Inge Ulseth ble valgt til møteleder. 
Per Martin Kjønnø ble valgt til sekretær. 
Alf Helge Fevåg ble valgt til leder for tellekorps. 
Odd Inge Sørdal ble valgt til ordstyrer. 
 
Frank Ellingsen og Mette Belden ble valgt til å underskrive protokollen. 
 
Første sak var utarbeidelse av stiftelsesdokument med vedtekter.  
Anne Grete Holmen hadde utarbeidet et forslag til stiftelsesdokument med 
vedtekter for Nordmørslista.  
Adv. Johnny Holmen var med og ledsaget gjennom de forskjellige punktene. 
Vedtektene i stiftelsesdokumentet ble gjennomgått, endret etter forslag fra 
medlemmene og vedtatt ved avstemning paragraf for paragraf. 
 
Kontingent ble vedtatt satt til kr. 300,- for medlemmer. Kr. 200 for 
pensjonister/skoleelever. 
 
VALG 
Styre: Forslag på at Nordmørslista skal ha 7 styremedlemmer ble vedtatt.  
Flere i interimgruppa hadde vært i kontakt med medlemmer som hadde sagt seg 
villige til å ta på seg styreverv. I tillegg kom det forslag fra salen på flere av de 
forskjellige vervene. Det var derfor et godt antall med gode kandidater til alle 
verv. 
 
Valgt ble som følger: 
 
Styreleder:   Erik Juul Jørgensen  valgt for 1 år 
Nestleder:   Knut Trygge Storvik  valgt for 2 år 
Kasserer:   Mette Grødahl   valgt for 2 år 
Sekretær:   Linda Jorunn Sandnes  valgt for 1 år 
Styremedlem 1:  Mette Belden   valgt for 2 år 
Styremedlem 2:  Frank Ellingsen   valgt for 2 år 
Styremedlem 3:  Per Martin Kjønnø   valgt for 1 år 
 



Varamedlem 1:  Alvin Harstad 
Varamedlem 2:  Elisabeth Jørgenvåg 
Varamedlem 3:  May-Britt Nedrelid 
Varamedlem 4:  Inger Røskar 
Varamedlem 5:  Dina Gaupseth 
 

De 2 første møter fast i styret. Med talerett, men uten stemmerett. 
 

 
RESSURSGRUPPER 
Det ble foreslått å opprette 7 forskjellige ressursgrupper som skal ta seg av og 
fordype seg i forskjellige fagområder: Vi har stor kompetanse blant medlemmene 
på forskjellige områder og vi ønsker at flest mulig skal delta innenfor sitt 
kompetanse- og interessefelt. Gruppene vil være sentrale i forhold til 
programutvikling, saker som skal fremmes og som støttefunksjon for 
listekandidatene. 
 

I første omgang ble lederne for gruppen valgt. Gruppen vil senere bli supplert 
med øvrige medlemmer etter interesseområde. Mange har satt seg villige til å 
delta i forskjellige grupper. Gruppeleder vil i samarbeide med styret få ansvar i å 
bemanne gruppene. 
 

 
Valgt til gruppeledere ble som følger: 
Utdanning:       Wenche Myrseth 
Olje, beredskap, energi:     Hans Ottesen 
Samferdsel:       Odd Inge Sørdal 
Næring:  
(Næringsliv, Reiseliv, Landbruk, Fiske, Havbruk) Per Martin Kjønnø 
Helse:        Hilde Ludviksen 
Økonomi:       Mette Grødahl 
Profilering:       Alf Helge Fevåg 
 

STRATEGI- OG PROGRAMGRUPPE 
Det ble forslått å opprette en gruppe for strategi og program. 
Valgt ble: Lederne for de 5 første i ressursgruppen, Tore Gujord og Mette Belden. 
 

Koordinator:      Odd Inge Sørdal 
 
 
 
 
 
 
 



SKRIVEGRUPPE 
Det ble forslått å opprette en skrivegruppe til produksjon av innlegg, saksfremlegg 
etc. Valgt ble: Mette Belden, Nils Fløystad, Elisabeth Jørgenvåg, Runar Vestheim  
Det vil si: De 4. første listekandidatene. 
 

Møtet ble avsluttet 22.45 
16.4.2015  Per Martin Kjønnø, Referent 
 
 
 
Signatur 
Kristiansund, 16.4.2015 
 
 
 
 
-------------------------------------------  --------------------------------------------- 

Frank Ellingsen     Mette Belden 


