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I. LANDSI'IØTEFORBEREDELSENE 

Rapportene fra avdelingsdiskusjonene skal etter planen ha blitt 
sendt inn til SK i denne sendinga. Det samme gjelder lands•øteavgif
ta og kontingent fram til 1.termin -88 (som er grunnlaget for dele
gatfordelinga).Når det gjelder forslag ang. sa11eprogram•et, så er 
fristen her 15.august. 

Fristene for rapportene fra avdelingsdiskusjonene gjelder hva som 
blir lagt fram for delegatkonferanser og landsmøte. Sjølsagt ønsker 
vi A få rapporter so• ko•mer inn etter disse fristene ogsl. De vil 
innvirke pl SKs løpende vurdering av standpunktene i partiet. helt 
fra• til lands•øtet. Forskjellen er at det ikke kan kreves at for
slag etter fristen blir lagt fra• for landsmøtet. hvis ikke en 
delegat eller SK•edlell skulle reise forslaga 
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Organisasjonsrapportene (Det gjelder årsrapporte/3.termin-87, termi
nrapp. 1/88 og Drganisasjonsundersøkelse-88) er det også viktig å 
få inn mesdt mulig fulltallig, for å få skikkelig oversikt over 
sammensetrninga i partietforan landsmøtet. 

II. ABONNEI'IENTSKAI'IPANJE FOR RØDE FANE 

Viser til artikkel i dette TF. Dere får oversikt over abonneter 
og stappa abonnenter i området til avdelinga, og forslag til hvor 
mange abonneter dere bør klare å verve. 
Etter gjeldende retningslinjer skal partimedlemmer abonnere på Røde 
fane, direkte eller via andre. Som dere ser, er det langt fra at 
dette er tilfellet! 

III. O~ NOEN SAKER PA HØSTPLANEN 

-Partidiskusjon. Oppfølging av so11merleirdiskusjonen og arbei
derkonferansen. Materiale kommer i august. Se også melding i TF 
Diskusjonene her vil gå hand i hand med det utadretta arbeidet vi må 
drive utover høsten. 

-Høring om ny langtidsplan for partiet. Materiale om dette blir 
sendt ut i august, og SK ønsker kommentarer til dette innen jul. 

-Samordna innsats for å bygge opp sy•patisørstøtta til partiet. 
Utadretta fase fra ca 15.okt og ut nov. Se innlegg i TF. 
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