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I. NYE UTGAVER AV SIKKERHETSINSTRUKS OG KLASSIFISERINGS

DIREKTIV. ------------------------------------------------------
Vedlagt i denne sendinga fØlger nye utgaver av sikker

hetsinstruks og klassifiseringsdirektiv. 

DS får tilsendt instruksen og direktivet i et antall som 

tilsvarer ett eks til hvert lag + noen eks. til DS sitt 

eget bruk. 

DS bØr nummerere de kopiene som sendes ut,det hjelper til 

å holde oversikten og det gjØr det lettere å spore tilbake 

evt. lekkasjer ,"forsvunne" kopier o.l. 

Retningslinjer for behandling. 

FØlgende materiale sendes til hvert lag: 

-sikkerhetsinstruks ro/retningslinjer for behandling ,ett eks 

-klassifiseringsdirektiv ro/retningslinjer for behandling 

(retningslinjene står i dir.heftet til laga) , ett eks 

På partiets hØstplan er diskusjonen av disse satt opp 

som ett obligatorisk lagsmøte. Materialet er ganske om

fattende , og det kan by på problemer for endel lag å greie 

gjennomfØringa på ett møte. Det kan gjelde lag som aldri · 

tidligere har diskutert klassifisering eller sitt eget sikker

hetsarbeid ,eller lag som etterhvert har fått såpass store 

problemer i dette arbeidet at de må ta det fra grunnen av. 

Vi tror at mange lag, gjennom et godt forberedelses-

arbeid ,vil være i stand til å fØre den diskusjonen og fatte 

de vedtaka som trengs på ett, kanskje ekstra langt (4-5 timer), 

lagsmøte. Noen vil kunne bruke f.eks. 1/2 møte på sikkerhets

instruksen og ett møte på klassifiseringa. 

DS må hjelpe lagsstyrene til å legge opp diskusjonen ut 

fra den situasjonen og de vanskelighetene som hvert enkelt 

lag står oppe i. I inneværende landsmøteperiode er dette 

den eneste lagsbehandlinga som det er lagt opp til ang. disse 

spØrsmåla, og det har lenge vært etterlyst nye rettningslinjer 

og mer hjelp. I hØst må det derfor settes av tid og krefter 

for å sikre ei reell behandling og virkelige resultater. 

DS bØr vurdere om det er noen av kameratene med klassifi

seringa 2.2 i laga som bruker kreftene sine lite, og som kan 

være til nytte i noe av DS sitt arbeid. 

DS pålegges,sammen med ~U, å gå gjennom de medlemmene 
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som er klassifisert som 2.2 for å finne fram til en mest~ 

mulig effektiv utnyttelse av disse kameratene. Som påpekt 

i klassifiseringsdirekt·ivet 1 skal ingen av medlemmene som 

er 2.2 klassifiseres opp fØr en slik gjennomgang med DS har 

,funnet sted. At IUene trenger arbeidskraft blant 2. 2erne 1 

betyr ikke at alle 2.2ere automatisk skal trekkes inn i 

denne typen arbeid. 

Den~e kampanja skal gjennomfØres høsten 1982 1 og evt. 

utsettelser skal være forelagt SK og godkjent. DS pålegges 

å oppsummere kampanja og sende oppsummeringa til SK med 

rutina febr. · 1983. 

;' 
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Il. DIREKTIV OM ARBEIDET MED LANDSKONFERANSEN 

Q~-~~~!Q§~BQ9~!--------------------------~---------
SKAU har på en konferanse av DS-formenn lagt fram flere 

fors lag på hvordan delegatene til landskonferansen skal 

velges. Formannskonferansen samla seg om en innstilling om at 

de s amme reglene som brukes til landsmøtet skulle brukes 

(vedtektene § 7 ,4.ledd) • Denne innstillinga er fulgt av 

sentralkomiteen. 

· Valg av delegater fra laga 

Laga skal velge delegater til en distriktskonferanse etter 

de vedlagte retningslinjer og en delegatnØkkel som vedtas av 

DS. DS må fastsette delegatnØkkelen utfra hvor stor distrikts

konferanse de politisk og organisatorisk synes de kan arran

gere . En mulighet er å ta utgangspunkt i delegatnØkkelen 

som d istriktet 'bruker ved distriktsmøter. 

I TF for juni står det en kort oppsummering av de rapport

ene og forslaga som er kommet inn etter lagsdiskusjonen. På 

grunnlag av dette er det skrevet nye forslag til kap. l ,2 ,3 

oq deler av 23 , som også står gjengitt i juni-TF. 

Det er disse endringsforslaga sammen med det opprinnelige 

fors laget som må ligge til grunn for diskusjonen på lagsmøtet 

som velger delegat. Laga må sjØl avgjØre hvor mye diskusjon 

de ønsker fØr de velger delegat(er) 

DS fastsetter frist for valg av delegater fra laga ,sånn 

at d istriktskonferansen blir avholdt innen fristen gitt i 

dette direktivet. 

Retningslinjer for valg av delegater er gitt i eget direktiv 

til l agsstyrene (gjengitt i dir.heftet til lags- og distrikts

styrer) Vedlagt dette direktivet er et skjema som laga skal 

bruke for innrapportering av de valgte delegatene • Disse 

skjemaene må være tilgjengelig for fullmaktskomiteen på distri

ktskonferansen. 

Distriktskonferansen. 

DS er ansvarlig for innkalling , politisk og organisator

isk gjennomfØring av distriktskonfera~sen ,etter SK sine ret

ningslinjer. FØr konferansen vil det bli sendt , ut innledninger 

og d iskusjonsopplegg. 
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Konferansen skal behandle fØlgende dagsorden: 

l. Konstituering 

2. Innledning og diskusjon om forslaget til arbeids

program 

3. Valg av delegat(er) etter vedlagte delegatnØkkel og 

instruks. 

.. 

Under konstitueringa skal konferansen godkjenne full

maktene til delegatene etter den vedlagte instruksen. Vedtaket 

om fullmaktene skal fØlge protokollen og sendes SK. 

Fullmaktskomiteen må også vurdere om alle delegatene er 

lovlig innkalt. Dersom en eller flere delegater ikke møter, 

må det undersøkes om de er innkalt. Dersom det ikke sikkert 

kan bekreftes at de er innkalt kan det reise spørsmålet om 

konferansen er lovlig innkalt~ 

Det skal velges referenter som fØrer protokoll etter 

stående direktiv om protokolfØring. Det er hØve til å velge 

referenter som ikke er delegater (dvs funksjonærer ved kon

feransen som ikke har fulle delegatrettigheter ,men som opp

gave å fØre protokoll og ha talerett i protokollsaker ) • 

Forøvrig velger konferansen de tillitsmenn og -kvinner den 

finner nødvendig. 

Til konferansen vil det foreligge et hefte med alle inn

komne endringsforslag. Dette vil bli sendt ut i august og DS 

er ansvarlig for at alle lagsdelegater får dette som forbered

else til distriktskonferansen. 

Frist for gjennomfØring av distriktskonferansen er lO.okt •• 

Protokoll fra konferansen, med alle vedtak og merknader, skal 

inn i rutina i oktober, sammen med resultatet av delegatvalg 

med navn og adresse på delegater og varadelegater. Konferanse

avgift for distriktet skal også sendes inn da. 

Protokoller som kommer inn seinere enn rutina i oktober kommer 

ikke med i sluttbehandlinga av arbeidsprogrammet fØr lands

konferansen. Dette understreker det ansvar DS har for å ivare

ta rettighetene til partidistriktet i forberedelsene av sjølve 

landskonferansen • 

Vedlagt fØlger instruks for godkjenning av fullmakterog 
skjema for innrapportering av delegatvifig for distrikt"§:Ronf • 
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DelegatnØkkel 

Partidistriktet skal ha ••••••••• delegat(er) 

(Dersom medlemstallet som legges til grunn er mellom 

• • • . • • • • • • • • . • • • • • • • skal distriktet ha • • . . • • • • • • delegater) 

Antall medlemmer i distriktet bestemmes utfra hvor mange 

medlemmer med fulle rettigheter det er betalt kontingent for 

l.termin 1982. Dersom distriktet har store kontingentrest

anser fra tidligere terminer, forbeholder SK seg retten til 

å anse kontingentinnbetalinger som oppgis å være kontingent 

for l.termin 1982 for å være innbetaling av tidligere restanser 

I såfall vil det bety at færre medlemmer vil bli lagt til 

grunn for delegatvalget. DS må derfor se det som sin oppgave 

å være ajour også med tidligere terminer. 

Distriktskonferansen må også velge et tilstrekkelig antall 

varadelegater. 

Resultatet av valget skal fØres på det vedlagte skjemaet 

(vedlegg 2). 

Innkalling til landskonferansen. 

De valgte delegatene vil få beskjed om tidspunkt for lands

konferansen på distriktskonferansen. Ansvarlig fra DS for 

konferansen skal sørge for dette, se vedlagte konv. 

Endelig innkalling vil bli sendt ut i oktober-rutina. 

I midten av november vil det pr. post bli sendt ut endelig 

forslag til nytt arbeidsprogram. DS er ansvarlig for at dele

gatene får dette forberedelsesmaterialet i hende innen 2l.nov, 

sammen med den endelige innkallinga. 

Finansiering av konferansen. 

Som vanlig må landskonferansen være sjØlfinansiert gjennom 

at det blir innkrevd en konferanseavgift pr . medlem. 

Budsjettet for sjØlve landskonferansen tilsvarer en avgift på 

kr 25 pr. medlem. I tillegg må DS legge til en avgift for de 

utgifter de har til distriktskonferansen. 

Konferanseavgiften for hele distriktet skal ligge ved pro

tokollen fra distriktskonferansen. DS må sØrge for at medlem

mene betaler avgiften i tilknytning til at de velger delegater 

og at dette blir innbeta],t til DS sånn at fristen for over-
.,,". 

~endelse til SK blir . ov~holdt. . . ~ 
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Godkjenning av lag • 

• / ~ Vedlagt fØlger ei liste over godkjente lag i distriktet. 

Dersom det er uoverstemmelse mellom denne lista og de faktisk 

eksisterende lag , må DS sØrge for at sØknad om godkjenning

eller melding om nedlegging/omorganisering- blir sendt SK raskt. 

Det er et krav for at lagsdelegatene kan godkjennes at laget 

er godkjent seinest innen tidspunktet for distriktskonferansen 

Vi vil gjØre det vi kan for å unngå at lag ikke skal få god

kjent delegaten sin pga sånne mangler. 

Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2016



- .7 -

I denne sendinga fØlger et eks. av de to siste utgavene av 

RV-kontakt (nr 2 og 3) ."RV-kontak:t" sendes ut til alle RV

representantene, RV-grupper og RV-kontakter. Opplaget er omlag 

800. Dette betyr at RV sentralt sender ut et ganske stort antall 

"RV-kontakt" over hele landet. 

Vi har samtidig merka oss at RV-kontakt ikke dermed når 

fram til OSene, eller i det minste DSAUene. Dette er en svak
het vi må rette på. Det er også et tegn på at forbindelsene 

mellom f.eks. valgte representanter og DSAU ikke alltid er like 

god. At vi nå sender ut et eks. av "RV-kontakt" direkte til 

DS ,betyr at vi prøver å rette opp denne svakheten med ett 

• enkelt tiltak. Vi mener det er viktig at DS fØlger med i RVs 

publikasjoner, ettersom DS skal lede RV-arbeidet politisk på 

sine steder. 

Vi viser til meldinga om 2l.august i mars-rutina. Det som tas 

opp her må sees i sammneheng med denne. 

Vi vil utdype noen saker , men understreker at dette ikke 

betyr at det politiske grunnlaget for arrangementene ,som 

mars-meldinga streka opp, skal endres. 

Målet vårt er store ,kraftige markeringer som del av en front 

mot sosialimperialismen. En tid har 2l.august-markeringene blitt 

færre og mindre. Denne utviklinga må snus. 

Polen har trukket mye oppmerksomhet på seg ,mye vilje til 

hjelp og støtte. Initiativa som blir tatt i Afghanistanarbeidet 

vinner også stor oppslutning ,når de fØrst blir satt igang 
(viser at okkupasjonen ikke er glemt blant folk , sjØl om media~ 

ene og de borgerlige politikerne skyver den i bakgrunnen). 

Det er fØlgelig et godt politisk grunnlag for å gjØre 2l.august

markeringene større i år enn i fjor. 

Vi Ønsker at dere ,dersom dere ikke alt har gjort det, disku

terer opplegget med vinkelen :- åssen få til et større arrange

ment enn i fjor , sånn at vi får en tiktig tendens i utviklinga ? 

Antall demonstrasjoner har gått ned. Demonstrasjonsformen 

gir gode muligheter til å få til mye: støtteopprop som utvikler 

bredden i fronten ,faglige tillitsmenn/klubber/foreninger som 

støtter, fredsbevegels~n/enkeltpersoner i den vi ønsker å trekke 

.::;. 
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med på støtteopprop. Dette gir oss også kontakter vi kan arbeide 

videre med. Demonstrasjon er et godt synlig solidaritetsinitia

tiv vi kan vise til de som kjemper mot sosialimperialismen. 

Små demonstrasjoner ? Vi blir ikke "isolert" av den grunn ,men 

fungerer som inspirasjon for de mange som er enige i grunnlaget 

Vi ønsker at dere vurderer demonstrasjon spesielt. På sikt 

bØr vi ha mange demonstrasjoner. En mindre demonstrasjon kan gi 

arbeidet -et større puff framover enn mye annet. 

Mange steder er det aktivister i Polen/Afghanistan-arbeidet. 

Der står vi ikke aleine som aktivister bak et tog/annet arrange

ment. · Om Po~en/Afghanistan-komiteene skal engasjere seg, er 

et taktisk spørsmål. Viss resultatet av en sånn fronttilslut

ning er store problemer for fronten ,har det ingen hensikt. 

Viss dette arbeidet kan være en inspirasjon , bØr komiteene 

sjØlsagt trekkes 'direkte med. 

Mye mediakonsentrasjon om fredsmarsjer o.l. fØr 2l.august. 

Vi bØr bruke dette som ef åpning for å få fram: åssen kan det 

være snakk om fred når Tsjekkoslovakia, Afghanistan er okkupert 

og Polen bare på papiret har handlefrihet ? 

· Rapportkrav: 

OSene pålegges å lage en oversikt over 2l.august-arrangement

ene i sitt distrikt ,som sendes til SK i oktober-rutina. 

Vi ønsker oversikt over 

-type arrangement 

-antall deltakere og hvem som støtta. 

-andre arrangement 

-vilke muligheter dere tror finnes neste år, åssen det arbeidet 

må drives. 

V. DIREKTIV OM SOSIALISMEDISKUSJONEN HØSTEN -82 
~-------------------------------------------------------------

Opplegget for sosialismediskusjonen i hØst står trykt i TF 

for juni ,med studiemateriale og problemstillinger til disku

sjonen i laga. I tillegg arbeides det med et hefte som kan 

brukes som tilleggsmateriaie (jfr. slut~en av TF-artikkelen). 

Dette heftet regner vi med er lagt ut til salg i fØrste halv

del av september. 

sosialismediskusjonen er den av oppgavene i høst som vil 
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kreve størst innsats fra DS. DS bØr forberede diskusjonen 

som skal føres i laga ved sjØl å diskutere opplegget i DS. 

Denne DS-behandlinga bØr omfatte en realitetsdiskusjon på 

noen av problemstillingene i diskusjonen , ikke begrense seg 

til en diskusjon på hvordan diskusjonen skal legges opp og 

gjennomføres. 

Deretter bØr DS gi størst mulig hjelp og rettledning til lags

styrene/studieansvarlige i laga gjennom formannskonferanser/ 

studiekonferanser o.l. Erfaringene fra distrikt som har hatt 

framgang i studievirksomheten er at det er en styrke at møte

virksomheten i laga blir samkjØrt og leda fra DS på denne 

måten;. 

Det avholdes diverse seminarer rundt omkring ,som er åpne 

' for medlemmer og sympatisØrer. Dette er utmerka tiltak, men 

DS må sØrge for qt disse ikke blir en erstatning for diskusjonen 

i partiavdelingene. Diskusjonen skal fØrst og fremst føres i 

partiorganisasjonen. Andre tiltak må være tillegg t il dette. 

"Hva må gjØres"-studiene og Historisk Materialisme

studiene har vist at det for mange medlemmer kari være vansker 

med å få studert litteraturen fØr studiemøta. Metodene for å 

få grep på sjØlstud~ene og forberedelsene til ØØtene fra med

lemmene sin side er derfor en viktig sak å utvikle for laga. 

DS bØr også bruke de lokale medlemsblada for å drive fram 

diskusjonene. 

Rapport. 

DS skal kreve inn rapporter fra lagsdiskusjonen ,som skal 

innehælde en oversikt over de viktigste motsigelsene fra lags

diskusjonen, hva laget mener er viktig å diskutere videre og 

også erfaringene fra studieopplegget. 

DS skal foreta en egen oppsummering på grunnlag av materiale 
i 

fra laga og også summere opp erfaringene med det sehtrale 

studieopplegget og egne tiltak. ·' • 

Vi vil gjerne ha rapporter fra laga fortløpende ~men siste 

frist for å sende inn rapporter sentralt er rutina t febr-83. 

Konferanse. 

På våren -83 vil det bli innkalt en konferanse med represen

tanter fra DS ene for å summere opp hele diskus jone~ .. og hvordan 

den skal fØlges opp videre. · ~ 
·. ~1 

\. 
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VI. ~~2!~-BQ!!~~~------------------------------------------
I neste rutine får dere 

-Opplegget for lagsdiskusjonen om partiets arbeid på arbeids

plassene og i fagbevegelsen. 

-Innka~ling til KK-konferanse i sept/okt. 

-Terminrapportskjema og kontingentrapportskjemaer for 

2.termin-82 

Dere skal levere i neste rutine: 

-svar på hØringsdirektivet om RV ,utsendt i mars-82 

-Evt. restanser på ting som skulle vært levert denne rutina 

Dersom det er uoverstemmelser mellom den reelle avdelings

strukturen og den oversikten dere får fra oss i denne rutina, 

er det en fordel om vi får melding om dette i neste rutine -

evt.vedlagt godkjenningssøknader fra nye avdelinger. 
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