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ANVISNINGER OG MELDINGER TIL DISTRIKTSSTYRENE.

Fra SKs arbeidsutvalg.
Mars -78.
OM AVSLUTNINGA AV UNGDOMSKAMPANJEN.
DS skal sammenfatte lagsdiskusjonene i mai og på grunnlag av
det og sine egne erfaringer svare på de samme spørsmåla som laga.
I tillegg til det skal DS gjøre særtiltak på noen områder.
Sommerleirene må kommiseres av DS der det er aktuelt, og på et
så tidlig tidspunkt at leirene sikres ei inrrretting som den som
er slått fast i pkt. d) i direktivet til lags- og distriktsstyrer.
Der det er grunnlag for det, sammenkaller DS ungdomskonferanse
/kadermøte for å legge opp ungdomsarbeidet til høsten på grunnlag av årets erfaringer. Arbeidet på skoler og læresteder må
være nøye forberedt i god tid far semestret begynner.
Der det er grunnlag for det plukker DS ut et lite antall lag
i industrien som med relativt små midler kan oppnå viktige
framganger i arbeidet med unge arbeidere.

SANERING AV TIDLIGERE DIREKTIVER OM ANSVARFORHOLD I D5.
DS har ved forskjellige anledninger blitt pålagt å ha
ansvarlige for forskjellige arbeidsområder innafor DS. Over de
par siste åra gjelder dette pålegg om å ha studieansvarlig,
KK-ansvarlig og s-ansvarlig, som ble gitt under forrige plan,
og det gjelder pålegg om å ha hovedansvarlige for de tre
kampanjene i DSau under denne planen. I tillegg har de fleste
DSer ett eller flere særpålegg av denne typen.
Hver for seg har-det naturligvis vært mulig å argumentere
for disse påleggene. Men samla slår de hverandre ihjel. Det er
derfor på høy tid at vi foretar ei sanering av slike pålegg.
For alle DSer gjelder derfor at tidligere direktiver om
ansvarforhold innafor DS erstattes med følgende direktiv.
DS skal ha en s-ansvarlig i samsvar med retningslinjer som

er gitt for dette.
DS skal fortsatt ha en ansvarlig for ungdomskampanjen i DS.
DS skal ha ansvarlig for 1, mai i DS.
Der det fins KK-ansvarlige innafor DS, skal dette ansvarsforholdet opprettholdes. Jobben som KK-ansvarlig i DS. trenger
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ikke nødvendigvis være hovedoppgave. Alle DSer har sjølsagt
ansvar for KK•arbeidet i sitt distrikt.
Ut over dette avgjør DS sjøl hva slags arbeidsdeling de
trenger i og under DS ut fra partioppgavene, særskilte pålegg
fra SK, de lokale forholda oq forholda i DS.
3) NYOPPTRYKK AV INSTRUKSEN OM KANDIDATMEDLEMSSKAP L OVERFØRINGSDIREKTIVET OG KONTIGENT-DIREKTIVET.

Vedlagt i denne sendinga finnes et nyopptrykk av tidligere
direktiver til laga som fortsatt står ved lag. Vi ber om at DS
sender dette videre til laga, sammen med direktivheftet (sendinga
skal inneholde ett eks til hvert lagsstyre).
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