
INNKALLING TIL LANDSKONFERANSE FOR NÆRINGSMIDDELBRANSJEN 

UDS for NNN/Oslo arrangerer Landskon~eranse/seminar for partikamerater 
i næringsmiddelbransjen på Dokka /!-_~ .mars. Seminaret ·er åpent for 
alle medlemmer enten de har tillitsverv i NNN eller .ikke. 
Vi ønsker påmelding fra flest mulig steder i l andet. Påmelding må sendes 
inn raskt slik at vi kan starte den tekniske planlegginga. Vi regner med 
å måtte plukke opp folk i Oslo fredag kgeld og få sendt dem oppover til 
Dokka med privatbiler. Siste, frist for påmelding:· l.februar (for folk i 
Oglo: 15.januar.) 
Deltakerne må beregne å betale en avgift som vil bli brukt til bl.a. 
reisefordelingskasse. Tilreisende utenom Oslo bør videre ta opp med sitt 
sitt l ag/DS mulighetene for å få reisetilskudd. Partilaga i Oslo vil også 
bidra økonomisk. 
INNHOLDET AV KONFERANSEN 
Vi tenker oss 2 hovedtemaer på seminaret: 
l~ Utviklinga av opposisjonen i NNN 
2e Kommunistisk arbeid i næringsmiddelbransjen 
l.dag vil ta for s eg den opposisjonen vi så på Landsmøtet i $981 og 
hvordan vi skal utvikle denne ~idere. Er det mulig å utdype mot~igelsefie 
mellom forbundsledelsen og LO-ledelsen? Finnes det en "venstre"-sosial
demokratisk fløy i forbundsledelsen som det går an å samarbeide med ? 
Kan NNN bli progressivt? 
2.dag på konferansen vil vi diskutere hva det vil si å drive ko~~unis
tisk arbeid innen "vår" del av arbeiderklassen. Hvilke s æregenheter- må 
vi t a hensyn til i l avtlønnsbedrifter, g jerne typiske kvinnearbeids
pl asser, g jerne små og spredte i utsatte distrikter. Hvilke erfaringer 
har vi å bygge på . Hva slags politikk har partiet for bransjene Altså : 
dette er di skusjonen om partiets f aglige arbeid, s pesielt innretta på 
næringsmiddelindustrien. Vi tror vi har mye å lære av hverandre når vi 
møtes fra forskjellige steder i l andet. 
Disse og andre problemstillinger vil bli reist i i nnledningene. Vi tror
mange kamerat er har mye å l ære av seminaret og håper på friske diskusjo
ner. 
Vi vil g jerne ha inn s yns punkter og forslag nå. Innledningene vil bli 
skrevet ut før jul. Ved å reagere r askt kan du påvirke innholdet av 
s eminaret. 

~- Vi vet det er stor interesse for å samles på bransje pl an, s å vi håper 
at mange kamerater vil benytte seg av denne anledningen. Forøvrig må ·
avdelingene selvsagt vurdere kamer atenes deltakelse i henhold til van
lige s ikkerhetsmessige regler. 
PÅMELDING 
Kamerater i Ofrlo: melder fra via avdelingsstyret. Oppgi antall l edi ge 
pl asser i evtT bil. 
Utenfor Oslo: 
de som s elv kan ordne med reisen til Dokka melder hvor mange de er og 
når de regner med å være framme. 
De som ko~~er l angveis fra og trenger skyss oppover må s nnde inn navn/ 
adresse og når vedk. anko~~er Oslo slik a t vi kan f å avtal~ henting. 
Alle med lang reise opp~ir billettpriser sli k a t vi kan f å regnet ut 
reiseDordeling/støtte. {Vi har noe penger, økonomien bør derfor ikke 
bli hinder for deltakelse.) 
BAKGRUNNSMATERIALE 
I god tid før semi naret vil deltakerne for tilsendt: 
Sakspapirer/reiseopplegg/ anslagsvis avgiftss~ . 
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