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DIREKTIVER OG. MELDINGER TIL ALLE DISTRIKTSSTYRER.
Fra Sentralkomiteens arbeidsutvalg.
I. DIREKTIV OM OPPFØLGINGA AV UNGDOMSKAMPANJEN.
Vedlagte direktiv gjelder for distriktsstret.
I arbeidet for å rettleie lagsarbeidet i Rød Ungdom må DS velge ut
noen RU-lag der de metodene som anvises i direktivet blir prøvd ut
snarest mulig, for deretter å generalisere lærdommene og gi alle

n

laga i distriktet nytte av dem.
DS må sende ut det vedlagte direktivet til laga i distriktet
alt etter hva slags ungdchmsforbund som finnes på det området laget
jobber (RU eller NIKS, eller både RU og NKS ).
3) DS må oppsummere lagsdiskusjonene om ungdomskampanjen. Vekta må
legges på å sammenfatte politiske motsigelser, akutte problemer og
framskredne eksempler/gode ideer. I denne forbindelsen må DS gjøre
undersøkelser av diskusjonene i enkeltlag, for å skaffe fram
materiale om hva som trengs av lokale og sentrale oppfølgingstiltak.
Rapport om dette må legges fram om forholdsvis kort tid, på det
møtet som innkalles i denne sendinga (se Direktiv om innkalling av
arbeidsutvalgsmøte i D5;. Det beste er om rapporten kan foreligge
skriftlig.
DIREKTIV OM ARBEIDET MED TARIFFOPPGJØRET.
Vedlagte direktiv gjelder for distriktsstyret.
Før den neste fasen av tariffoppgjøret må DS: forberede
beredskap til større løpeseddelutdelinger på kort varsel og forberede
en omfattende agitasjon på arbeidsplassene mot lønnsnedslaget når
forhanlingsresultatet offentliggjøres.
DS må dessuten analysere mulighetene for streiker i sitt
distrikt i tilknytning til det kommende tariffoppgjøret og treffe
de forberedelser som er nødvendig. Rapport om 'dette vil seinere bli
innkrevd gjennom direkte kontakt.
DS må sende ut direktivet om tariffoppgjøret til alle arbeidsplasslag og andre lag som driver arbeid på arbeidsplasser eller
innafor klubber/foreninger.
1 hele perioden framover må DS sikre et visst salg av partiets
hefte om tariffoppgjøret. Spesielt viktig er salg til progressive
på arbeidsplassene.
Dersom det blir streik i Handel og kontor, gjelder vedlagte
direktiv for DS.
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III. DIREKTIV OM BEHANDLINGA AV BREV TIL KKP.
DS skal sørge for å gjøre brevet fra AKP(m-l)s SK til KKP kjent
i alle partilag. Dette kan enten gjøres ved at DS sender en kopi av
brevet til lagsstyret sammen med vedlagte instruks for hvordan
brevet skal behandles i laga. Eller dersom DS ønsker det, kan dere
sjølsagt også informere noen lag direkte fra DS,
Ved utsening av brevet til

laga, skal DS følge disse retnings-

linjene
:Brevet skal sendes i bare en kopi til hvert styres sammen med
en kopi av direktivet om behandlinga av brevet (iniptruksen). Alle
kopier av brevet skal være nummerert av DS og DS må ha full over-

får vilke kopier. Nummereringa skjer ved at
nummeret på kopien skrives tvers over hver enkelt side i kopien.
DS er sjøl ansvarlig for å drive inn og makulere alle kopier dere
sender ut innafor en frist dere sjøl setter.
Dersom DS informerer noen lag direktes skjer dette ved at en
sikt over vilke lag som

representant for DS leser opp brevet på lagsmøte, og forøvrig

informerer om de

retningslinjene

som gjelder

for behandlinga av

det. For denne representanten gjelder sjølsagt samme regler for
nummerering og inndriving av den utlånte kopienX som for styrene©
DS har høve til

å referere

brevet på interne møter i DS.

Retningslinjene for behandlinga av brevet må slås fast overfor de
som er tilstede.
5) DS må sørge for at rapporter

fra laga (eller fra ds sjøl) er

SK i hende innen 1. februar.
IV. DIREKTIV OM 1. MAI.
DS må studere og diskutere lederartikkelen i desmbernummeret
av TF

"1, mai 1978 - Ta et fast grep om, linja, vekk med

sekteriske

feil!" Denne artikkelen uttrykker partilinja for 1.mai-arbeidet
og DS må starte opp og drive arbeidet sitt i samsvar med den.
Wermere direktiver om 1. mai vil bli gitt ved seinere høve.
INNKALLING AV MØTE MED AU I DS.
Se vedlagte innkalling.

V&

DIREKTIV OM, RAPPORTERING AV MEDLEMSUTVIKLINGA OG SYMPATISØRSIRKLER,

DS må sørge for å drive inn årsrapporter, kvartalsrapporter og
studiesirkielrapporter sånn at de er SK i hende innen 1. februar.
MELDING OM PAC-INNSAMLINGA.

Innsamlinga forlenges med en måndte og
må gjøres kjent for laga.

avsluttes 1. februar. Dette
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VII, MELDING OM TF.
Fra og med desember-nummeret kommer TF to-måned/ig. Denne endringa
gjøres i samsvar med intensjonene i årsplanen, med færre og
sjeldnere direktiver og mindre papirer. Neste nummer av TF er
dermed februar-nummeret.

22.11.77 SKs arbeidsutvalg.

VEDLEGG
DIREKTIV OM OPPFØLGINGA AV UNGDOMSKAMPANJEN.
- DIREKTIV OK ARBEIDET MED TARIFFOPPGJØRET.
DIREKTIV 1 TILFELLE STREIK i HANDEL OG KONTOR.
- BREV FRA AKP(M-L)S SENTRALKOMITE TIL KKP.
DIREKTIV OM BEHANDLINGA AV BREV TIL KKP.
- DIREKTIV OM INNKALLING AV ARBEIDSUTVALGSMØTE I DS.
- RAPPORTSKJEMAER,

