
Årsmelding 
REGNSKAPSÅR 2015 

Årsmelding fra styret i Nordmørslista 

 

  

    



 
 Innholdsfortegnelse 

    

Innhold 

Dagsorden _______________________________________________________________ 1 

Forslag til forretningsorden ___________________________________________________ 2 

Styrets beretning ___________________________________________________________ 3 

Kontaktinformasjon _________________________________________________________ 7 

 

 

 

 

 



S. 01 
 Dagsorden 

   

 

Dagsorden 

1. Valg av møteleder, referent og tellekorps 

2. Godkjenning av innkalling 

3. Valg av to medlemmer til å undertegne årsprotokollen 

4. Årsberetning for 2015 

5. Regnskap 2015, med revisors beretning 

6. Innkomne saker: 

a. Vedtektsendringer 

b. Samle 5000 underskrifter for å stifte parti 

7. Budsjettfremlegg for minimum 2 år 

8. Kontingent for 2017 

9. Valg av: 

a. Styreleder (2 år) 

b. Styremedlemmer (2 år) 

c. Varamedlemmer 

d. Revisorer (1 år) 

e. Valgnemd (1 år) 
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Forslag til forretningsorden 
 

1. Årsmøtet ledes av en ordstyrer som velges av årsmøtet 

2. Det velges sekretær til å føre protokoll fra årsmøtets forhandlinger 

3. I protokollen innføres forslag, talere, avstemningsresultat og vedtak 

4. Årsmøtedeltakere som ønsker ordet i debatten skal tilkjennegi dette ved å gi tegn til 

ordstyreren ved håndsopprekning 

5. Ordstyreren kan foreslå begrening av taletid hvis dette anses nødvendig 
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Styrets beretning 
 

Styret har i perioden bestått av: 

Leder:   Eirik Juul Jørgensen 

Nestleder:  Knut Trygge Storvik 

Sekretær: Linda Jorunn Sandnes 

Kasserer: Mette Grødahl 

Styremedlem:  Mette Belden  

Styremedlem: Per Martin Kjønnø 

Styremedlem: Frank Ellingsen 

Varamedlem: Alvin Harstad 

Varamedlem: Elisabeth Jørgenvåg 

Varamedlem: May-Britt Nedrelid 

Varamedlem: Inger Røskar 

Varamedlem: Dina Gaupseth 
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I 2015 var det totalt 76 medlemmer i Nordmørslista. 

Det er i perioden avholdt 10 styremøter. Det har i tillegg vært avholdt medlemsmøter, 

strategimøter, valgkampmøter og gruppemøter i forkant av fylkestingsmøter. 

16. april 2015 ble Nordmørslista offisielt stiftet. Vedtektene kom på plass, kontingent satt, 

styre valgt, og arbeidsgrupper ble nedsatt. I ukene etter stiftelsesmøte gikk mye av tiden 

med på å bli kjent med personene man skulle samarbeide med fremover. Nordmørslista var 

stiftet, og kandidatene klare, men det politiske programmet var fortsatt under utarbeiding.  

Først 28. juni, var det første utkastet til et politisk program klart til intern fellesvisning og 

diskusjon. Omtrent en halv måned senere, kunne Nordmørslista sende ut pressemeldingen 

som bekreftet at nå er programmet offisielt!  

«Det er med stolthet at Nordmørslista i dag, 15. juli, offentliggjør sitt program for 

fylkestingsperioden 2015-2019. Nordmørslista ble stiftet den 16. april 2015, med det formål 

om å stille liste til årets fylkestingsvalg i Møre og Romsdal. Tre måneder senere står den 

politiske plattformen ferdig, utarbeidet av arbeidsgruppene våre etter innspill fra 

medlemsmassen, og godkjent av styret. Vårt overordnede mål om å representere hele 

Nordmøre, by og bygd, indre og ytre, er godt bevart i det endelige programmet. 

 

"For Nordmørslista er det viktig å ta vare på det positive engasjementet og samholdet som 

en turbulent tid for Nordmøre har skapt. Dette er viktig om Nordmøre skal styrkes som 

region. Valgdeltakelsen må heves, og dette er noe vi virkelig ønsker å bidra til"  

- Mette Belden, førstekandidat. 

Med god hjelp fra våre medlemmer og støttespillere har arbeidsgruppene våre utarbeidet et 

samlet program som ivaretar fylkeskommunens oppgaver på en god og fremtidsrettet måte, 

for hele fylket. Sammen med programmet slipper vi også vår hjemmeside, samt en egen film 

vi har kalt "Sammen for Nordmøre"». 

5. august var det valgkamp-kickoff på Krifast, med utdeling av profileringsmateriale, 

bildetaking og påfølgende kaffekalas på Fjordkroa. Dette skulle markere starten på den 

desidert mest vellykkede valgkampen Møre og Romsdal har sett i fylkessammenheng. Ikke 

bare sto medlemmene på for å nå flest mulige, Nordmørslista rakk over alle 11 kommuner, 

de fleste flere ganger. Postkasseaksjoner, stands, tilstedeværelse, verdensrekorder, og ikke 

minst debatter – gjorde sitt til å få Nordmøre til å få øynene opp for oss. Ikke at vi gikk 

upåaktet hen i midtre, og søndre del av fylket heller … 
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Valgkampleder Unni Alsvik hadde gjort et veldig godt forarbeid som gjorde at vi ifra 5. 

august og frem til valgdagen, gjennomførte over 25 stands i de ulike kommunene. I tillegg 

tok ekstra ivrige medlemmer på seg noen impulsaksjoner rundt om hvor de fant det 

nødvendig. 

Valgnatten i Ålesund var en fest fra første stund. Selv om resultatet var fantastisk, ble festen 

dempet ved midnatt, da vi innså at vi måtte inn i forhandlinger uten å vite hvor mange 

mandater Nordmørslista faktisk hadde inne på tinget. De foreløpige tallene tilsa at vi var 

sikret tre mandater, og lå tett opp mot det fjerde. Likevel klarte Frank Ellingsen og Runar 

Vestheim å lande en veldig god avtale med AP, SP, SV, MDG, V, og Uavh. Valliste for 

Sunnmøre.  

Avtalen gjorde at Nordmørslista, og Runar Vestheim fikk ledervervet i Regional- og 

Næringsutvalget. Nils Fløystad bemanner nestledervervet i Utdanningsutvalget samt at 

Mette Belden også fikk plass i utvalget som ordinært medlem. Elisabeth Jørgenvåg tok plass 

blant asfaltkameratene i Samferdselsutvalget. Sist men ikke minst fikk Nordmørslista og 

Mette Belden også plass i Fylkesutvalget.  

Samarbeidsavtalen som legger grunnlaget for å delta i koalisjonen, er basert på seks 

punkter: 

- Samarbeidspartene skal ikke endre strukturen i den 

videregående skolen, forutsett at det er normal søkning til skolen. 

- Utvikle kollektivtilbudet 

- Utvikle grønn teknologi til å ta vare på energiregionen Møre, 

sammen med teknologimiljøene på Runde og Tingvoll. 

- Forplikte seg til å samarbeide om budsjettet. 

- Arbeide for flere offentlige arbeidsplasser i fylket, og jevnere 

fordeling av både statlige- og fylkeskommunale arbeidsplasser. 

- Samarbeidspartiene vil arbeide for et styrket fergetilbud på 

eksisterende samband, og for opprettelse av fergesamband 

Aure-Hitra. 

Valgresultatet for fylkestingsvalget i Møre og Romsdal viste at Nordmørslista tok 7,6% av 

stemmene, med totalt 8020 stemmer. Hele 5576 av disse kom fra Kristiansund, og 

Nordmørslista fikk størst oppslutning av alle partiene i Averøy, nest største i Tingvoll og 

Aure, tredje størst i Gjemnes, på Smøla og i Halsa. Valgdeltakelsen var på 52,7% i fylket.  

I ettertid av valget har det vært hektiske dager for våre folkevalgte, og ble raskt kastet ut i 

alvoret, med ny kamp om statlige arbeidsplasser. Regiondebatt og kommunale anliggende 
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har dominert nyhetsbildet når det kommer til politiske saker i Møre og Romsdal. Når det 

kommer til konkrete resultater er de best synlige ved at fergestrekningen Aure-Hitra er satt 

på dagsorden, samt arbeidet som er gjort for å bevare og videreføre utsatte linjer ved 

Nordmøres videregående skoler. 

Fremover blir det viktig å rekruttere flere aktive medlemmer, jobbe med å sikre fortsatt støtte 

i befolkningen ved å være aktive i sosiale- og tradisjonelle media. Vi trenger gode innspill til 

relevante saker i fylkesbildet. Det må være en lav terskel for å komme med innspill, og høy 

takhøyde for å diskutere innad.  

Vi i styret vil med dette takke alle som har bidratt for å stable Nordmørslista på beina, dere 

som har stått utrettelig på stands, dere som har arbeidet frem det politiske programmet, og 

dere som gjennom aktiv støtte – har alle bidratt til at Nordmørslista nå er en av de mest 

markante og viktigste politiske organisasjonene i Møre og Romsdal! Takk for et godt 

samarbeid og vi gleder oss til fortsettelsen! 

 

 

Kristiansund 06.04.2016. 

 

Styret i Nordmørslista 
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Kontaktinformasjon 
Nordmørslista 

Postboks 86 
6529 FREI 
 

Nordmorslista.no 

nordmorslista@outlook.com 

facebook.com/nordmorslista 

 

 

 

mailto:nordmorslista@outlook.com

