
STUDIETJENESTER K/S A/S 

ABONNER PÅ BØKER OG HEFTER AKP GIR UT 

Adresse: Gøteborggt 8 
0566 OSLO 5 

Telefon: 02/384356 
384250 

Postgiro: 2 42 12 61 
Bankgiro : 1609.51.21954 

Oslo, IQ . august 1986 

Først litt om betydninga av Studietjenester 

Studietjenester K/S A/S er en viktig brikke i opplegget vårt for å 
bedre studievirksomheten i partiet. Studietjenester er vårt · 
sentrale apparat for å p~odusere, og ikke minst distribuere 
studiemat~riell. Vi prøv~r også å - utvikle Studietjenester til en 
distribusjonssentral for annet viktig materiell. Hvis Studie
tjenester går bra betyr det både at vi får ut mye viktig 
materiale, og like viktig, saiget av bøker og hefter kan være med 
på å subsidiere utviklinga av nytt studiemateriell. 

Men et sentralt apparat er ikke nok. Vi trenger lokale distribu
sjonsledd s m kan drive offensiv spred ni ng a v mate riellet vårt. 
Det har vi ikke hatt siden oktoberkjeden gikk nedenom. Er
faringene våre fra ' i vår viser a t interessen for studiemateriell 
er stor. Ikke minst gjelder dette billige srnåhefter. Etter min · 
vurdering har responsen på hefter som "Norge mot år 2000", 
"Utve ier for 3.verden", Kvinneresolusjonen og Kje rstis innledning 
om den progressive mennen vært enorm. Her ligger et udekket behov 
som Studietjenester kan være med på å dekke, og store muligheter 
for å spre politikken vår i større omfang enn før. 

Som dere kanskje vet har vi til nå i hovedsak satset på salg i 
postoppkrav. Dette har vært en brukbar løsning for større 
bestillinger, men den har vært uforholdsmessig dyr for de som 
kanskje bare vil ha ett hefte av hver type. Vi setter nå igang en 
abonnementsordning: 

OPPLEGG FOR ABONNEMENTSORDNINGA: 

* Hvis du ønsker å bli abonnent, må du sende slippen nedenfor til 
Studietjenester. Du kan abonnere på ett eller flere eks av alle 
bøker og hefter som AKP gir ut. N~ ~an det være uklart hva som er 
"alt" AKP gir ut. Vi kommer til å gjøre en løpende vurdering av 

* (forts. bak) 
-----klipp---------- - - -----~---------------------------klipp-----
send slippen i posten til Studietjenester, adresse over 
JEG ØNSKER Å ABONNERE PÅ "ALLE" BØKER OG HEFTER AKP GIR UT! 

.Jeg vil normalt ha tilsendt _____ eksemplar a-y hver bok/hefte 

Navn: -----
Tlf: ______________ _ 

Adresse: ----------------------------
Postnr: Poststed: -------------------------------
Merk av bøker/hefter du ikke vil ha (baksiden av slippen) 
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hva vi anser for å va: re bøker og he f ter av "a l men" interesse . Me d 
hv e r se n ding vil du få e n oversikt over u tg ivelser den nær me s t e 
tida. Hvis det er bøker/hefter du ikke ønsker tilsendt, må du 
varsle oss innen 14 dager før oppgitt utsendingsdato . 

Ordninga vil antakelig først og f remst være et tilbud til 
bibliofile som s kal ha alt so m kommer ut, og til partilag e . l. 
som kan abonnere på noen få eks so m de i alle fall vet at noen i 
laget vil ha. Ab onnementsordninga vil f un g ere som følger : 

I . du kan abonner e på ett eller fle re eks. av 11 alle 11 bøker og 
hefter so m AKP gir ut. 

- Hvis d u abonnerer på ett e k s. få r du det tilsendt til 
vanlig pris . 

- Hvis du abon ne rer på fle re e ks. får d u 20% rabatt på 
a lle ut over det første. Det t e betyr at gjennomsnitts
raba tte n blir spm følger : 

- ved abb. p~ l x: 
2 x; 
3 x: 
4 x : 

- Studietjenester betaler porto 

O% 
lO% 
13% 
15% OS V • • • 

II . Betaling skjer etterskuddsvis , innen l mn d . 

III. Hvis du ikke betaler innen fristen , ilegger vi e t purregebyr 
på kr. 5,- pr purring. 
Dette er dessverre nødvendig, ettersom vi utgir ganske mange 
billige småhe fter. Vi har lite å gå på ø konomis k dersom vi 
må bruke mye tid og penger på å purre på inn betalinger . 

I V. Hvis det er bøker/hefter d ~ ikke øns k er t il sendt, må varsel 
være oss i hende innen 14 dager før utsending . Det er også 
mulig å endre på antall som skal sendes av et spesielt 
hefte (innen sammefrist). 

V. Abonne nt er vil i tillegg få kjøpe i oppkrav til gunstigere 
betingelser enn vanlig. 
- Vi sende r i oppkrav med 20% (istedet for 15 %) rabatt på de 
opp gi tt e prisene. 
- Kjøper betaler i tillegg porto og et ekspedisjonsgebyr på 
kr 6,-
- I pr aksis betyr dette at rabatten dekker porto/ekspedisjon 
på bes tillinger på over ca. kr 150,-

For St udie tjenester 

Gunnar Rutle 

PLANLAGTE UTGIVELSER TIL HØS TEN 
sett strek ov er dem du ikke vi l ha (når det gjelder de tre siste , 
kan du vente med å avgjøre om du vil ha dem eller ikke : 14 dagers 
frist) 

Foreløpig er planen flgd .: 
Utkast til a r beidsprogram (1.9, ca kr 20,-) 
Trinn IIB: Politisk økonomi (10.9, ca kr 80,-) 
Hefte om Sør-Afrika (oktober, ca kr 25,- , nærmere varsel) 
Partiets kvinnebok (kommer i høst, dere får nær mere varsel) 
Hef te med sommerleirinnledning (oktober, nærmere varsel) 
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