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I. DI REKTIV OM VALG AV DELEGATER MM. TIL LANDSKONFERANSEN 

OM ARBEIDSPROGRAMMET. ------------------------------------------------------
SKAU la på en konferanse av DS-formenn fram flere forslag 

på hvordan delegatene til landskonferansen om arbeidsprogram

met skulle velges. Formannskonferansen samla seg om en inn

still ing om at valgene skulle fØLge de samme reglene som valg 

t i l l andsmøter (vedtektene § 7 ,4.ledd ) Denne innstillinga 

er fulgt av SK. Laga velger derfor delegater til en distrikts

konferanse som velger delegater til landskonferansen blant seg 

sjØl . 

Delegatvalget i laga vii foregå i tidsrqmmet august/sept. 

DS fastsetter frist for når valget må være gjennomfØrt. 

Laget bestemmer sjØl hvor omfattende de vil diskutere for

slaget til arbeidsprogram på nytt. Det som foreligger av mate

r i ale er det gamle forslaget som ble lagt fram i fjor. Dessuten 

er det i TF -juni lagt fram en kort oppsummering av denne 

d i skusjonen pluss et endringsforslag til kap. l , 3 og 23. 

Delegatnøkkel. 

Forutsetning for å kunne velge delegat er at laget er god

kjent og har minst tre medlemmer med fulle medlemsrettigheter 

som har betalt kontingent for l.termin 82. 

Antall delegater laget kan velge er bestemt av delegatnøk

kelen som DS vedtar og hvor mange medlemmer (ikke kandidat

medlemmer) som laget har betalt kontingent for. 

Laget må sørge for at det også er innbetalt kontingent for 

t i dl i gere terminer. Det er ikke tillatt for et medlem som står 

t i l restanse for tidligere terminer å betale for l.termin 82 

uten å gjøre opp for tidligere restanse. SK forbeholder seg 

retten til i særlig grove tilfeller av mangel på tidligere 

kont i ngentinnbetaling å anse kontingentinnbetaling for l.termin 

82 som betaling for tidligere kontingentrestanse -eller vurdere 

t i lbaketrekking av lagsgodkjenninga. 

Laget skal kontrollere særskilt at valgte delegater og vara

delegater har sitt kontingentforhold i orden . 

. / l Vedlagte skjema skal fylles ut og sendes DS etter delegat-

valget. 

F i nansiering. 

Som vanlig må landskonferansen være sjØlfinansiert ved at 

det blir innkrevd en konferanseavgift pr. medlem • . 

• 
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Avgiften er ....... kr. pr. medlem. (FYLLES UT AV DS ) 

Av avgiften går kr 25 til å dekke de sentrale utgiftene og 

resten til distriktets utgifter. 

Medlemmene skal betale inn avgiften seinest ved valg av 

delegat. Avgiften for hele laget skal fØlge rapporten til 

DS om delegatvalg og endringsforslag til arbeidsprogramraet. 

II. TIL LAGSSTYRET 

:_QM_fY~~~~!!!~§-~Y-~X!!_~~~§§!~!~~g!~§~Q!~~!!Y ________ _ 

./ 2 Vedlagt denne sendinga fØlger nytt klassifiseringsdirektiv 

som skal settes ut i livet i lØpet av høsten-82. 

Retningslinjer for behandlinga i laget. 

Det er foiskjellige behov i laga når det gjelder arbeidet 

med klassifiseringa av medlemmene. Noen trenger omfattende 

diskusjon og ny klassifisering, andre har stort sett løst dette. 

Lagsstyret bØr ut fra retningslinjene nedenfor og i samråd 

med DS vurdere hvordan de skal angripe dette. 

Hensikten med behandlinga er ikke en omfattende omklas

sifisering eller forskyvning av forholdet mellom offentlige 

og hemmelige medlemmer. Hensikten er dels å få bedre utnyttelse 

av partiets faktiske ressurser , gjennom å knytte klassifiseringa 

klarere til de ulike partioppgavene. Hensikten er også å gi 

bedre anvisninger på et område der vi har store problemer ·

nemelig den gruppa i partiet som er klassifisert 2.2. 

Videre å rydde opp i den "gråsona" som er oppstått gjennom at 

vi i deler av partiet har fått en praksis der kategoriene 1.2 

og 2.1 har glidd over i hverandre. 

Reelle vedtak om kameraters klassifisering kan ikke skje 

uten at det er diskutert i styret og med kameraten(e) det 

gjelder på forhånd. MØtet som skal behandle dette krever derfor 

et grundig og delvis tidkrevende forberedelsesarbeid fra styret 

sin side. 

Lagsstyret får klassifiseringsdirektivet i ett eksemplar. 

Det skal ikke kopieres i flere. Alle lagsmedlemmer må få sjan

sen til å sette seg inn i direktivet på forhånd ,ved at de 

får lese styrets eksemplar og ta notater. Direktivet oppbevares 

hos styret (evt. hos DS ) på en trygg måte ,men slik at det kan 

tas fram og sjekkes ved seinere diskusjoner, klassifisering av 

nye medlem.'1ler e.l. ( NB. Denne framgangsmåten krever tid i store 

lag. Begynn derfor forarbeidet i god tid fØr møtet ) 
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III. OM ARBEIDE.T MED "KLASSEKAMPEN" I SOMMER 

Det har nylig vært holdt en konferanse for KK-ansvarlige 

i 'de største partidistriktene for å diskutere en del problemer 

i KK-arbeidet nå og vurdere situasjonen etter kampanjen. 

For det første måtte konferansen summere opp en klar til

bakegang ~ lØssalget av KK i vår ,slik at vi for årets første 

måneder ligger klart under målsettinga. Dette er en svikt 

fØrst og fremst i de "store" KK-fylkene: Oslo, Hordaland, 

SØr-TrØndelag, Troms, Akershus. Mange av de andre fylkene 

selger bedre. og over målsettinga. 

For det andre har vi hatt store fornyinger 20.april, 20.mai 

og 5.juni. Mange av de som ble. verva i kampanjen i jan-febr. 

har hatt forfall i denne perioden. Det er sjØlsagt uhyre viktig 

å holde på disse ,'ved å oppsøke de som har fall t av , for å klare 

en varig framgang i abonnementstallet. I fjor hadde vi ikke 

noe spesielt opplegg for fornyingsarbeid i denne perioden, og 

vi tapte svært mange abonnenter. 

Det aller viktigste i KK-arbeidet nå blir derfor: 

-Bedre løssalget , og holde det utover sommeren. For de 

største byene er dette påtrengende viktig å få til. 

-Ta et fast grep om tilsendte stopplister og oppsøke alle 

som ikke har fornya. Det gjelder fØrst og fremst de store 

stoppene . 2.04 , 20.05 og 05.06. 

IV. §Q~B!!ili§~!~~-12§~----------------------------------------
Partiledelsen har vedtatt at året$ sommerinnsamling skal 

gå til eri "Ny giv for Klassekampen". Mål'et er å samle inn 

500 000 kroner. Begrunnelsen er lagt fram i TF for april og 

i Klassekampen lØrdag 29.mai. 

l) Hovedformålet er å skaffe midler til tiltak som kan gi oss 

ei enda bedre avis. 250 000 kroner skal gå til dette. 

omlag 2/3 av disse midlene Øremerkes til å utvide Klassekampens 

fasee stab med en journalist som har stoff som kvinneun·:t.er

trykking/kvinnekamp som sitt hovedfelt •. Dette er et stoff

område som gjennom svært lang tid har vært svært lavt priori

tert. Vi tror dette både vil bety mye viktig og spennende 

stoff i avisa , utvide leserkretsen og styrke partiets og 

avisas politiske stilling i kvinnebevegelsen. 

.-
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Den siste tredelen av disse midlene skal i hovedsak brukes 

til tiltak som styrker Klassekampens funksjon som agitator 

og propagandist for partiet/massekampen i ulike deler av landet. 

Dels ved å bygge opp korrespondentnettet, holde en større 

skoleringskonferanse for lokal-korrespondenter på Dokka og ha 

mer midler til lokal korrespondentvirksomhet. 

Dels gjennom et større budsjett for innenriks reporta~je

reiser for sentralredaksjonen. 
Et visst belØp vil også bli. satt av til kjØp av artikler, 

fØrst og fremst for å knytte flere faglig kvalifiserte med

arbeidere til avisa innafor området kultur/vitenskap. 

Dette er de sakene som direkte gjelder pengene som samles 

inn. Men parallelt med innsamlinga vil det også organiseres en 

åpen og offentlig debatt om Klassekampens innhold ,med kritikk 

og forslag til tiltak/prioriteringer som kan gjøre avisa bedre. 

2) 50 000 kroner vil bli satt av til et abonnementsgavefond, 

for å finansiere abonnenter der vi skulle ønske .KK var å finne, 

men der det av ulike grunner er urealistisk å regne med no~ 

abonnement. Det gjelder militærleire, oljerigger ,en del fag

foreninger/klubber. 

3) 200 000 kroner vil bli satt av til et reservefond for avisa. 

Innsamlinga varer fram til l.oktober , dvs til etter at 

skattepengene er utbetalt. 

Som alle veit er oppslutninga om leirene blitt mindre de 

seinere åra. Mange partimedlemmer drar ikke på leir. Det er 

derfor helt nødvendig å drive vanlig organisasjonsmessig behand

ling av innsamlinga • 

. DirektiV' til DS: 

DS må peke ut en innsamlingsansvarlig. Det er naturlig at 

KK-ansvarlig og kasserer samarbeider om dette. 

DS må straks bryte distriktets målsetting ned på de enkelte 

laga, slik at hvert lag kan arbeide i forhold til en k~r mål-

setting. • 

Partidistriktets målsetting er ••••••••••··· ~ kroner. 
(PåfØrt eksemplaret merka DS-formann) 

DS er ansvarlig for å drive innsamlinga på ~lle sommer

leire, helgeseminarer ol. som blir arrangert i -.~artidistriktet 

i innsamlingsperioden. 
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Direktiv til laga: 

Laget må peke ut innsamlingsansvarlig. Det er naturlig at 

dette er KK-ansvarlig eller kasserer ,eller at disse to sam

arbeider om dette. 

Innsamlinga må diskuteres i laget ,det må settes i verk 

tiltak for å nå målsettinga (som må inkludere jobbing i for

hold til sympatisører) , det må underveis kontrolleres at 
lagets målsetting blir nådd. 

Innsamlingsansvarlig må særlig være oppmerksom når ferie

penger og skattepenger blir utbetalt. 

Partilagets målsetting er •••.••••• kroner 

(Fylles ut av DS) 
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