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IKALLING TIL 05-LEDERKDNFERANSE 

Kjære kamerat! 

Dagligledelsen i det nye Sentralstyret ønsker å møte lederne 
av distriktspartia så snart som mulig 
partiarbeidet framover vinteren/våren -til vi 
partiplanen. For å diskutere hvordan vi 
framover; ledelsesmetoder og arbeidsmetoder . 

For å diskutere 
får vedtatt den nye 
skal jobbe sammen 

Og andre saker. 

Som dere vil skjønne , h a r V i hatt henda fulle med mange ting 
disse dagene, Derfor f c'\ r dere ikke no e eget forb.materiale nå 
·,utover det som ligger i ting so m offentliggjøres knytta til 
landsmøtet. fli en , 

Foreløpig tenker 
(med muligheter 
diskutere dette 

dere V i l få noe mer e t t e r h v e r t • 

vi oss møteopplegget slik 
for endringer -siden vi 

samla ennå) 

-i grove 
ikke 

t r e k k : 
har rukket 

1) Diskusjoner rundt den politiske situasjonen og våre oppgaver. 
-hvor det vel ligger an til at vi bør gå spesielt inn på 
valgkampjobbinga fagopposisjonen og kvinnekampen/B.mars. 

2) Partiorganisasjonen. Gjennomgang av situasjonen og oppgavene. 
-hvor verv ea rbeidet og økonomisatsinga er aktuelle saker å 
ta opp. Hvordan drive partiskolen videre ? Politi s ke og 
ideologiske "tilstanden" etter landsmøtet ? 
KK-arbeidet bør tas opp som et eget punkt: 

3) KK-arbeidet og KK-kampanja. 

4) Div. saker som har med samarbeidsformene mellom sentralen og 
distriktsledelsene å gjøre. 
Inkludert n y type medlemsblad ,som vi h åp er å ha ferdig 1 . nr 
a v til konferansen. Bruk av telefonmøter (som dere vi f å 
nærmere informasjon om med det første). 

Vedlagt: oppmøteavtale 

Vel møtt 
Sentralstyrets Arbeidsutvalg 
des.-88 
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f 
NOE Å "TYGGE PÅ" AD. PKT. 4 PÅ DEN FORELØPIGE DAGSORDENEN: 

------------------------------------------------------------
Vi planlegger å legge om endel på den rutinemessige kontakten 

mellom DSa og Sentralstyret. Her er hva vi tenker: 

l) Beholder Konferanseopplegget vi nå h ar : Dvs. en felles DS-leder 

konferanse på hØsten (i år ble denne utsatt til nå i jan. pga LM) 

Dessuten en regionsvis DS-konferanse i april (a la det vi begynte 

på i år-men utvider den til å være en hel helgekonferanse. Her 

kan flere fra hvert DS møte i visse sammenhenger) . 

2) Innføre ordning med ffelefonmøter 7-8 ganger i året (se eget ark 

om den konkrete planen for 1989). Disse brukes til å ta opp og 

di::;kutere politiske saker mm ,som vi kan gå "på lufta" med. 

Deler her opp landet i 3 grupper , som har l timers møte 3 på

fØlgende dager. 

Dette krever en teknisk opprustning og en utpØving. ~en : sat~t:r 

på å kunne starte opp med l. runde i februar. 

Disse møtene er det partisekretariatet som har ansvar for fra 

Sentralstyret sin side. Ulike folk kan trekkes med ,utifra hvilke 

temaer som Skal opp. 

3Z I og med omlegging av TF , er det forslag om å 

redusere antall mer ~vanlige rutiner" til 3 x pr. år. I forb. 

med terminavslutningene m/innbet. av kontingent og rapporterings

systemet mm. Dvs: At disse blir i febr. , juni og okt. 

Den siste dekkes opp av DS-lederkonferansen. 

4~ Når det gjelder reisevirksomhet og deltakelse på lokale partimØter 

av folk fra sentralen ,så vil vi ta opp dette direkte. 

Det er ikke planen å ha mindre slik direkte ,personlig kontakt. 

5) Se også undersøkelsesskjema utarbeida av OU. Som vi gjerne vil ga 

over fØr konf. -om mulig. Hvis ikke : ~konferansen . 

des-88 
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PLAN FOR XELEFONMØTER 1989 

Des-88: Starte opp det tekniske forarbeidet. 

Jan: illnnstallasjoner - og utpr~ving med noen distrikter 

DrØfting på DS-lederkonf. 

;FebrV l. runde med møter l3jl4 og JJ)'.febr. 

Mars: Runde 13-14-lS.mars 

April: 24-25.-26.april 

Mai: 22-23-24vmai 

Juni: l9-20-2l.juni 

Aug: 22-23-24.aug. 

Sept: 18-19-20. sept ( i uke etter valget) 

DS-lederkonf i okt. 

Nov: 27-28-29.nov. 

--neste mØte midt i jan-90. 
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