
V. AKER VERDAL - SAKEN 

De oppsagte vaskerne ved Aker Verdal har anket dommen. Saka kommer 
trolig opp til høsten. Saka er av stor prinsipiell betydning, både kvinne
politisk og faglig. Det er derfor viktig at klubber og foreninger ,også de 
som tidligere har tatt opp saka, protesterer mot dommen og støtter kvinnene 
både politisk og økonomisk. 
Det er laga et informasjonsskriv om dommen som ble spredd gjennom faglig
konferansen. Hvitboka skal også være ajourført, ny utgave kan bestilles 
hos: Ingvild Sørensen, Gimlevn. 12, 7600 Levanger 

Økonomisk støtte sendes: 
Solveig Stenbakk , Bankgiro 4440 31 19048 

VI. NESTE SENDING 

Dere får:-Materiale til partidiskusjonen om Partiøkonomi. 

Inn: 

+ endel om opplegget for Samediskusjonen (det fullstendige 
opplegget vil neppe være klart før til oktobersendinga). 

-Kontingent-og terminrapportskjema for 2.termin. 

-Rapportfrist Folkekrigsdiskusjonen ,for de som ikke har fått 
godkjent utsettelse på fristen. 
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I. Valgkampen ••••••••••••••••••••••••••• s. 

II. ''Verve-året''·••••••••••••••••••••••••••s• 

III. Høstkampanja KK •••••••••••••••••••••••• s. 2 

IV. Partidiskusjonene i høst ••••••••••••••• s. 2 

V. Aker Verdal-saken •••••••••••••••••••••• s. 3 

VI. Neste sending •••••••••••••••••••••••••• s. 3 
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I. VALGKAI'PEN 

Se TF-leder. 
Når dette leses er vi midt oppe i innspurten med listejobbinga. Alle 

krefter må settes inn på å få dette i havn i de dagene som gjenstår til 
1.juli.Oet er for seint å vente med "bokklubb-metoden" til siste uka. Folk 
må få noen dager å svare på. De som setter opp lister på slikt grunnlag de 
siste dagene bør sørge for å ha noen navn ekstra , fordi det kan vise seg 
at noen av de som ikke svarer allikevel kan oppfylle krava for fritak fra 
listestilling. Følg ellers med i KK ,som må være den daglige organisatoren 
for dette arbeidet i innspurten. 

Valgkampinnspurten vil bli åpna med en større landskonferanse i Oslo 
15-16.august. Propaganda og informasjon vil komme via KK og RV-kanalene. 

Ved siden av å være dristig og utnytte alle muligheter til å markere 
oss, vil den personlige stemmevervinga være det sentrale i valgkampinnspur
ten. Bruke KK-listene, og tenk også at endel av KK-abonnentene vil kunne 
sanke stemmer i sin omgangskrets. Ved oppsøking på dørene så merk dere 
folksom er interesante å følge opp i forbindelse med vervearbeidet og KK
arbeidet. 

II. "VERVE-ARET" 

Se også her i siste TF ,hvor det står endel stoff om vervearbeidet. 
Dersom rapporteringa fungerer skikkelig skal vi også i slutten av juni 
komme med en første oversikt i KK om medlemsutviklinga i partiet så langt i 
verveåret , med en oppfordring om å ta kontakt med partiet som gjør det 
mulig å ha et slikt alternativ som RV i valgkampen. 
Det er videre planen å innføre en fast 11kontaktspalte11 i lørdags-KK , med 
kontaktadresse og tlf. til hvert partidistrikt. 

DS og avdelinger bør drøfte hvordan de best mulig skal sette målset
tingene for verveåret ut i livet. 
I denne sendinga kommer endelige tallmål for verving og sirkelaktivitet. 
(Distrikt som ikke alt har kjørt dette ut i avdelingene, må gjøre det nå). 
Distrikta må også drøfte mål for bøllekursbevegelsen i distriktet; både for 
hvor de skal kjøres ,hvor mange som skal trekkes med og opplegg for skole
ring av nye kursledere. 

Vervinga og valget: 
Vi må også sikre konkrete vervetiltak midt oppe i den hektiske valgkamp
innspurten. 
Det å verve folk til sirkler må stå i sentrum. Peil ut folk som det skal 
jobbes målbevisst med. Bes~em dato og sirkeltilbud, og bruk vervematerialet 
som· fins! 
Etter qen oversikten vi har ,ligger vi etter tidsplanen med skoleringa av 
sirkellederkorpset. De distrikt som ikke rekker å gjennomføre kursinga før 
sommeren, må innkalle kurs til høsten. Midt i mai fikk hvert DS tilsendt 

forslag til kur~'lpplegg. Alle avdelinger skal også ha fått min. 1 x av 
veiledningsheftE. .Jr sirkelledere. 
Også avdelingene bør diskutere "hvordan drive sirkel" med utgangspunkt i 
det te heftet. 
La imidlertid ikke sirkellederskoleringa hindre oppstart av sirkler raskt 
etter valget. De fleste steder har dugende sirkelledere, og det skal my9 
til før andre oppgaver skal gå foran etter den 12.sept. 
Det vil ha en gunstig effekt i seg sjøl, om storparten av landet starter 
opp studiesirkler mot slutten av september,og dette blir kjørt offensivt 
utad. 

Rapportering og tips: 
Vi planlegger å starte opp "vervebarometer" i KK fra 29.august, og 2.hver 
uke utover.Oistrikta må legge opp til et rapporteringssystem som sikrer at 
verveansv. i OS får oversikt i forhold til dette 
(DS får et eget brev om dette i denne sendinga). 
Vi trenger tips og erfaringer både til TF og KK. Send inn l Enten det er 
metoder ,resultater eller folk som gjerne vil stå fram som nyverva -osv. 

Også verving til RU og NKS ! 
Ungdomsforbunda er med i det sentrale vervesentret. De bør også jobbes 
sammen med lokal~ Enkelte steder vil det være rett at partiet satser på en 
ny-oppbygging av dem. Ungdom er en vesentlig del av de målgruppene vi ser 
på som aktuelle å verve fra. 
SK vil komme med direkte henvendelser overfor noen steder om RU/NKS-byg
ging.Men, det bør ikke være noen forutsetning for å ta initiativ lokal~ 

III.HØSTK~ANJA KK 

Viser til artikkel i TF. DS får i denne sendinga tilsendt kampanjemå
lsettinga for distriktet, som de skal fordele på avdelingene 

IV. PARTIDISKUSJI:WENE I HØST 

-Pga at materialet fra oss ble forsinka, har mange avdelinger utsatt 
Klasseanalysediskusjonen til høsten. Heftet 11Klasseanalyse11 er nå distri
buert til OSa, med instruks om hvordan det ellers skal spres til partimed
lemmene. 

-Materialet til diskusjonen om Partiøkonomi kommer i neste rutine 
,sannsynligvis i form av bilag til aug-TF~et vil også komme eget materiale 
til avdelingskasserere og OSa. 
PGa forberedelsene både lokalt og sentralt (bl.a. konf. for alle DS-kasse
rere) rår vi til at sjølve hovedbehandlinga i avdelingene legges til nov
/des. 

-Materialet til Samediskusjonen er det usikkert om vi får helt ferdig 
til augustrutina. Avdelingene bør derfor planlegge også denne inn på tampen 
av høsten. 
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V. AKER VERDAL - SAKEN 

De oppsagte vaskerne ved Aker Verdal har anket dommen. Saka kommer 
trolig opp til høsten. Saka er av stor prinsipiell betydning, både kvinne
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