
1. Konstituering 
2. Beretning 
3. Prinsipprogram 
4. Framtidig valglinje 
5. Vedtekter (om det kommer inn forslag her) 
6. Sameprogram 
7. Retningslinjer for nominasjoner 
8. Valg av delegater til landsmøtet. 

Distriktskonferansene vil ikke ha samme behov som landsmøtet til 
å detaljbehandle programdokumentene. De vil også ha kortere tid 
til rådighet. De vil derfor måtte konsentrere seg om å behandle 
de viktigste spørsmåla i samband med programmene. Hva som er 
viktigst for konferansene vil i stor grad måtte avgjøres ut fra 
hvordan landsmøtediskusjonene utvikler seg i partiet og i de 
enkelte distriktene. 

l l . KVINNEKONFERANSEN 27-29.~I 

På grunn av manglende frammøte på seinere konferanser, min
ner vi om at det må tas opp med oss dersom dere får problemer med 
å stille .(Og at utsending blir pekt ut raskt-det har hendt at 
enkelte har fått beskjed like før, sjøl om innkalling er sendt ut 
flere måneder i forveien). 
Det er mulig å få reisestøtte for to utsendinger. 
~mate er vedl.cigt i egen konv. 
Forberedelsesmateriale finns i kvinnebulletinen i denne sendinga. 

Rapporten a. erfaringer lied kvinEr i DS og evtentuelle kvime
lag" •A leveres" derSOII de ikke er levert allerede. 

l l l . ARIEIOERKLASSEKliEER 

Arbeiderklassekonferansen 26-28~ug. er en stor satsing fra 
partiets side. Det er viktig at lokale planer ikke legger opp til 
konkurerende arrangement i helgene rundt, slik at det blir mulig 
for mange å reise. 
Det vil bli dekket reise for en person fra hvert distrikt, men vi 
håper det skal bli mulig å legge opp til billige reisemåter, slik 
at flere kan dra -at OSer og partilag kan bidra til dette. 
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se eller heftet til alle distrikts- og avdelingstyrer. 

-------------------------------------------------------------

Vedlegg: 
1)lnstruks om arrangement og sikring av konferansen 
2)Brev om dato og delegatnøkkel for distriktet. 
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l . DIREKTIV ~ LAND~TEOELEGATKONFERANSER 

Her følger direktivet om avviklinga av landsmøtedelegatkonferan
sene og melding om det politiske opplegget for konferansene. 
Tidspunkt for konferansene i distriktet følger i brev som er 
vedlagt denne sendinga. I dette brevet er det også gitt nøkkel 
for bestemmelse av antall delegater fra distriktet. 

fu. DIREKTIVET 

1 • Innledning. 
Sentralkomiteen har vedtatt å arrangere distriktsvise 

konferanser av landsmøtedelegater (jfr. vedtektene, prgrf. 7). 
Konferansene skal holdes på grunnlag av eksisterende 
distriktsgrenser og OS gis med dette ansvaret for å arrangere 
konferanse for sitt distrikt. 
Distriktskonferansene er en direkte forberedelse til sjølve 
landsmøtet. Dette pålegger OSene et viktig ansvar , både for 
legaliteten og sikringa av landsmøtet. 

2. Ansvarsoao:Ade. 
Ut i fra dette har OS ansvar for 

-å sørge for at alle partilag som fyller kravene til å velge 
landsmøtedelegater er godkjent av sentralkomiteen i god tid før 
konferansen. 
-riktig innkalling av delegater fra laga. 
- teknisk arrangement og sikring av konferanse~ 
-å instille på det som trengs av tillitsfolk for konferansen, som 
gruppeledere, referenter, redaksjonskomite og fullmaktskomite 
blant delegat ene. 
Dette krever at DS peker ut et •edlem av DS sa. har hovedansvar 
far konferansen. 

3. God<jeming av lag. 
lag som skal kunne velge delegat må være godkjent av SK. Vi 

prøver å få sendt ut lister over godkjente lag, distriktsvis, i 
denne sendinga~ersom det er omorganisert, eller dannes nye lag i 
distriktet, må søknad om godkjenning av disse laga være SK i 
hende seinest 20.august 1988. 

4. lrrical.llng. 
Rapporter om delegatvalg fra laga skal ikke sendes inn til 

SK. OSene har ansvaret for riktig innkalling av konferans~ 
Alle godkjente partilag partilag skal velge delegat{er) i samsvar 
med fordelingsnøkkelen gitt i "Retningslinjer for valg av delega
ter til femte landsmøte" ( i skrivet til DS og lagstyrer). Ikke 
godkjente lag innkalles med en observatør. 

Anta! delegater fra hvert lag fordeles vanligvis på grunnlag av 
innbetalt kontingent for 1.termin-88. OS må sørge for inndriving 

av kontingent/kontingentrapporter for denne terminen for samtlige 
lag, i god tid og sånn at rett kontingentoppgjør kan kontrolleres 
sentralt før konferansen (Ordinært skal kontingent for 1.termin 
inn i juni-rutina). 
Kandidatmedlemmer teller ikke med i delegatgrunnlaget. 

DS skal legge fram rapporter om valg av delegater og rapport om 
inlkallinga for en full•aktskomite pA konferansen 

Arrangement og sikring av konferansen. 
Det er vedlagt en egen instruks om dette i denne sendinga. 

5. 

6. Valg av landsllløtedelegater 
Vedtektene krever at det velges delegater til landsmøtet i 

forhold til antall vanlige medlemmer som det er innbetalt kontin
gent for. Distriktskonferansen velger derfor delegater til sjølve 
landsmøtet i forhold til antall vanlige medlemmer som det er 
betalt kontingent for i hele distriktsorganisasjonen i 1.termin-
88 {delegatnøkkel følger i eget brev). 

7. Tillitsvalgte for delegatkonferansene 
OS pålegges å innstille et passe antall gruppeledere blant 

delegatene til konferansen. Dessuten referenter, redaksjonskomite 
og fullmaktskomite. Innstillingene legges fram for møteledelsen 
på konferanse~ 

8. Tidspuict 
SK er ansvarlig for de politiske forberedelsene og ledelsen 

av konferansen. For å gjøre det mulig. for oss å ·sende folk til 
alle konferansene, må de spres i tid. I vedlagte brev følger 
forslag til dato for konferansen i deres distrikt. 

9. [Jpplløteavtale for SK 
Oppmøteavtalen for representanten fra SK til deres konferan

se leveres via første rutine i høst, eller pA annen ilåte slik at 
det er SKAU i hende seinest 2 U<er før konferanseen. 

0000000000000000000000000000 

~ MELDING ~ ~ POLITISKE OPPLEGGET ~ DISTRIKTSKONFERANSENE. 

Distriktskonferansene vil etter SKAUs forslag i hovedsak 
behandle den samme dagsorden som sjølve landsmøtet. Unntatt fra 
dette er punktene om regnskap, innkomne forslag og valg av sen
tralkomite. I stedet for det siste punktet vil konferansene 
behandle retningslinjer for nominasjoner til sentralkomite~ I 
tillegg skal konferansene velge delegater til landsmøtet. l'fled 
dette blir dagsorden som følger: 
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l . DIREKTIV OM LAND~EDELEGATKONFERANSER 

Her følger direktivet om avviklinga av landsmøtedelegatkonferan
sene og melding om det politiske opplegget for konferansene. 
Tidspunkt for konferansene i distriktet følger i brev som er 
vedlagt denne sendinga. I dette brevet er det også gitt nøkkel 
for bestemmelse av antall delegater fra distriktet. 

A. DIREKTIVET 

1 • Irwll.eådng. 
Sentralkomiteen har vedtatt å arrangere distriktsvise 

konferanser av landsmøtedelegater (jfr. vedtektene, prgrf. 7). 
Konferansene skal holdes på grunnlag av eksisterende 
distriktsgrenser og DS gis med dette ansvaret for å arrangere 
konferanse for sitt distrikt. 
Distriktskonferansene er en direkte forberedelse til sjølve 
landsmøtet. Dette pålegger OSene et viktig ansvar , både for 
legaliteten og sikringa av landsmøtet. 

2 • AnsVarsDIIIråde. 
Ut i fra dette har DS ansvar for 

-å sørge for at alle partilag som fyller kravene til å velge 
landsmøtedelegater er godkjent av sentralkomiteen i god tid før 
konferansen. 
-riktig innkalling av delegater fra laga. 
-teknisk arrangement og sikring av konferanse~ 
-å instille på det som trengs av tillitsfolk for konferansen, som 
gruppeledere, referenter, redaksjonskomite og fullmaktskomite 
blant delegat ene. 
Dette krever at DS peker ut et IEdl.em av DS sa. har hovedansvar 
for konferansen. 

3. God<jenning av lag. 
Lag som skal kunne velge delegat må være godkjent av SK. Vi 

prøver å få sendt ut lister over godkjente lag, distriktsvis, i 
denne sendinga~ersom det er omorganisert, eller dannes nye lag i 
distriktet, må søknad om godkjenning av disse laga være SK i 
hende seinest 20.august 1988. 

4. lrricalllng. 
Rapporter om delegatvalg fra laga skal ikke sendes inn til 

SK. OSene har ansvaret for riktig innkalling av konferansen. 
Alle godkjente partilag partilag skal velge delegat(er) i samsvar 
med fordelingsnøkkelen gitt i "Retningslinjer for valg av delega
ter til femte landsmøte" ( i skrivet til DS og lagstyrer). Ikke 
godkjente lag innkalles med en observatør. 

Antal delegater fra hvert lag fordeles vanligvis på grunnlag av 
innbetalt kontingent for 1.termin-88. DS må sørge for inndriving 

( 

av kontingent/kontingentrapporter for denne terminen for samtlige 
lag, i god tid og sånn at rett kontingentoppgjør kan kontrolleres 
sentralt før konferansen (Ordinært skal kontingent for 1.termin 
inn i juni-rutina). 
Kandidatmedlemmer teller ikke med i delegatgrunnlaget. 

DS skal legge fram rapporter om valg av delegater og rapport om 
i.nri<allinga for en full•aktskomite pA konferansen 

s. Arrangeaaent og sikring av konferansen. 
Det er vedlagt en egen instruks om dette i denne sendinga. 

6. Valg av l.ands!løtedelegater 
Vedtektene krever at det velges delegater til landsmøtet i 

forhold til antall vanlige medlemmer som det er innbetalt kontin
gent for. Distriktskonferansen velger derfor delegater til sjølve 
landsmøtet i forhold til antall vanlige medlemmer som det er 
betalt kontingent for i hele distriktsorganisasjonen i 1.termin-
88 (delegatnøkkel følger i eget brev). 

7. Tillitsvalgte for delegatkonferansene 
DS pålegges å innstille et passe antall gruppeledere blant 

delegatene til konferansen. Dessuten referenter, redaksjonskomite 
og fullmaktskomite. Innstillingene legges fram for møteledelsen 
på konferansen. 

a. Tidspuict 
SK er ansvarlig for de politiske forberedelsene og ledelsen 

av konferansen. For å gjøre det mulig for oss å ·sende folk til 
alle konferansene, må de spres i tid. I vedlagte brev følger 
forslag til dato for konferansen i deres distrikt. 

9. ~vtale for SK 
Oppmøteavtalen for representanten fra SK til deres konferan

se leveres via første rutine i hast. eller pA anrøl ute slik at 
det er SKAll i hende seinest 2 uker før konferanseen. 

0000000000000000000000000000 

~ MELDING ~ ~ POLITISKE OPPLEGGET AV DISTRIKTSKONFERANSENE. 

Distriktskonferansene vil etter SKAUs forslag i hovedsak 
behandle den samme dagsorden som sjølve landsmøtet. Unntatt fra 
dette er punktene om regnskap, innkomne forslag og valg av sen
tralkomite. l stedet for det siste punktet vil konferansene 
behandle retningslinjer for nominasjoner til sentralkomiteen. I 
tillegg skal konferansene velge delegater til landsmøtet. Med 
dette blir dagsorden som følger: 
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1. Konst i tue ring 
2. Beretning 
3. Prinsipprogram 
4. Framtidig valglinje 
5. Vedtekter (om det kommer inn forslag her) 
6. Sameprogram 
7. Retningslinjer for nominasjoner 
8. Valg av delegater til landsmøtet. 

Distriktskonferansene vil ikke ha samme behov som landsmøtet til 
å detaljbehandle programdokumentene. De vil også ha kortere tid 
til rådighet. De vil derfor måtte konsentrere seg om å behandle 
de viktigste spørsmåla i samband med programmene. Hva som er 
viktigst for konferansene vil i stor grad måtte avgjøres ut fra 
hvordan landsmøtediskusjonene utvikler seg i partiet og i de 
enkelte distriktene. 

l l . KVINNEKONFERANSEN 27-29.~I 

På grunn av manglende frammøte på seinere konferanser, min
ner vi om at det må tas opp med oss dersom dere får problemer med 
å stille .(Og at utsending blir pekt ut raskt-det har hendt at 
enkelte har fått beskjed like før, sjøl om innkalling er sendt ut 
flere måneder i forveien). 
Det er mulig å få reisestøtte for to utsendinger. 
~øte er vedlagt i egen konv. 
Forberedelsesmateriale finns i kvinnebulletinen i denne sendinga. 

Rapporten 011 erfaringer lied kvinner i OS og evtentuelle kvime
lag. •A leveres. derso. de ikke er levert allerede. 

l l l • AIIEIIlERI<lASSEKIWE 

Arbeiderklassekonferansen 26-28~ug. er en stor satsing fra 
partiets side. Det er viktig at lokale planer ikke legger opp til 
konkurerende arrangement i helgene rundt, slik at det blir mulig 
for mange å reise. 
Det vil bli dekket reise for en person fra hvert distrikt, men vi 
håper det skal bli mulig å legge opp til billige reisemåter, slik 
at flere kan dra -at OSer og partilag kan bidra til dette. 

' 
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se eller heftet til alle distrikts- og avdelingstyrer. 

------------------------------------------------------------e 

Vedlegg: 
1)Instruks om arrangement og sikring av konferansen 
2)Brev om dato og delegatnøkkel for distriktet. 
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