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r samband med arbeidet for å bli kvitt etterslepet i kontingentinn
betalinga til sentralen, vil vi innskjerpe at kontingenten SKAL be
tales til DS ved forfall, uansett hvor mye som er kommet inn. 

Dette er av største betydning for partiets likviditet. 

Betaling til lags-kasserer hver måned. 

Justering av kontingenten etter tariff-oppgjør. 

Justering av satsen straks medlemmet kommer i ny inntekts-situasjon. 

Restanser leveres ved første anledning - vent ikke til neste termin
forfall. 
Eventuelt Uds-trekk skal tas av lagstrekket - dvs. en utgift for laget. 

For å unngå/redusere tap av inntekter ved at medlemmer "detter ut", 
flytter, overføres el. går ut, - skal kasserer el. leder sørge for at 
gjeld ikke får hope seg opp. OPPSØK FOLK OG AVKLAR MED DE SNAREST. Sørg 
for skikkelig informasjon om stoa i kontingenten på overfØringa-skjema. 

~Partiet har tapt mye penger på disse eksemplene ••••••• 
Økonomiutvalget. 
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1. Alle lag skal føre et enkelt regnskap over 

tekter og utgifter. Føres fortløpende. 
sine inn-

Erstatter 
Dir.lag.febr 

-83, 

På baksida vises et eksempel. 

Kontingenten føres ikke i det regnskapet, bare sjølve lagstrekket. 

2. Alle bilag skal nummereres og ligge ved regnskapet. De skal atte
steres av kasserer og en til i styret m/dekknavn. 

3. 

Det er IKKE TILLATT å bruke av DS/SK sin del av kontingenten - heller 
ikke som lån. 

Når en termin er oppgjort, føres lags-trekhet inn i regnskapet. Lagets 
ene kopi brukes som bilag og da er det nok ~ bruke nedre del av skje
maet. (Ellers blir lagete størrelse avslørt direkte . hvis uvedk. osv.) 

4. Bare kasse-telling kan gi svar på om regnskapet stemmer. Foreta opp
telling når kontingenten er gjort klar til ~ sendes videre. 

5. Regnskapet for året som er gått skal gjøres opp før årsmøtet i laget 
og godkjennes av dette. (se nederst i eksempelet). 

6. Årsmøtet bør bli forelagt et budsjett og årsmøtet bør ta stilling 
til hva som skal skje med lagets kassa-beholdning dersom denne er 
større enn hva de politiske planene for nærmeste framtid tilsier av 

\ 

\ 

bruk av midler. Bør helst bevilges til høyere organer (se regnskapseks.) 

7. Laget behøver bare å ta vare på papirer som er nødvendig for uavklarte 
saker, dersom de vil legge de fram for høyere organer eller dersom 
disse har krevd det. 

Kameratslig hilsen økonomiutvalget. 
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