
INNKALLEL S E TIL LANDSKONFERANSE I PARTIET 31/3-1/4 1990 
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al Det viktigste for partikonferansen blir å oppsummere disku
sjonene så langt om partiets ~~unnlag og organisasjonsform, og 
drive dem v ide r e på noen hovedpunkter . 

bl Konferansen skal disku t ere den linja Sentralst y ret 
opp for RV-landsmøtet. 

har lagt 

el Konfe r ansen skal diskutere partiets valglinje og utv i klinga av 
RV- a.r b e i d e t t_ i d e. f ra.movet-· . 

Det er f u ll eni9het både i Sentralst y ret og i RVs landsst y re om 
at det p å RVs landsmøte i mai ikke skal fattes noe v e dtak om å 
endr e forholdet mellom RV og AKP. Det må først behandles av 
partiets landsmø t e. Vi har inntr y kk av at dette synet også har 
oppslutning i partiorganisasjonen. Det er derfor mindre behov for 
å prioritere valgdiskusjonene på konferansen enn det opprinnelig 
var , planlagt. 

Det viktigste blir derfor diskusjonene om partiet. Denne 
diskusjonen bør ta utgangspunkt i de punktene sentralstyret 
setter søkel y set på i sitt vedtak. 

Vi ønsker at konferansen både skal oppsummere hvordan 
d iskusjon e ne står i partiet nå, og føre realitetsdiskusjoner på 
e n del vi k tige punkter. 

Sentralst y rets v edtak som står gjengitt i Opprør, 
Landsstyre som følger vedlagt, og detbattartikler 

VELL l'tØTT! 

vedtak fra RVs 
i KK og Opp rØt'. 

Hilsen arbeidsutvalget i Sent r alstyret 
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