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Til alle distriktstyrer: 

INSTRUKS FOR GJENNOMFØRING AV KK-UNDERSØKELSEN 

I denne sendinga ligger det ved et spørreskjema til alle lag om 

hvordan KK-året så langt har fungert i partiet.Grunnen til at vi 

går så grundig til verks er at vi trenger kunnskaper som forteller 

mer enn de reine tallene og prosentene på distriktsbasis. 

I god tid før sommeren skal det avholdes en sentral konferanse 

for KK-ansvarlige i DS 1 ene,hvor KK-år~t forelpig skal oppsummeres, 

og høstens store kampanje skal planlegges.Derfor trenger vi rapport

ene inn i god tid for bearbeiding. 

Vi foreslår derfor følgende retningslinjer for gjennomføringa av 

undersøkelsen: 

1. DS setter sjøl inn fristen for når laga skal levere inn rap

portskjemaet.Avhengig av effektiviteten i kontaktnettet bør 

det være ca.14.mai~(Altså knapp tid.) 

2. KK-ansvarlig eller en annen i DS må personlig påta seg an

svaret for å drive inn rapportene ved hjelp av telefon e.l. 

3. Vi må ha rapportene i hende sentralt innen 21.mai.Dvs at de 

må sendes innen pinsehelga setter inn.Hvis rapportene fra et 

distrikt uteblir forbeholder vi oss retten til å ringe KK-
·:·· 

ansvarlig for å purre.Rapportene sendes til internadressa, 

eller overbringes på annet forsvarlig vis innen fristen. 

Lykke til. 

Kameratslig hilsen KK-senteret 

16.4.86 
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Avd.nr. 

UNDERSØKELSESSKJEMA FOR KK'S VINTERKAMPANJE 

(innleveringsfrist til DS .. · .. mai) 

For & skaffe mer detaljert kunnskap om hvordan KK-&ret s& l~ngt har 

fungert i laga ønsker vi at KK-ansvarlig/lagstyret,eller gjerne he

le partilaget,svarer samvittighetsfullt p& spørsm&lene nedenfor. 

Svar p& dette arket,og sørg for & f& levert det tilbake til DS s& 

snart det er utfylt,rfr. siste frist ovenfor~ 

1.N&r diskuterte lagstyret KK-&ret første gang/planla vinterkampan

Jen: 

2.0g første gang i avdelingsmøte? 

3.Hadde laget disk. om Klassekampen som produkt,evt. sammenlikna med 

andre aviser.Hvilke konklusjoner,og &ssen fungerte disk. i laget? 

4.Gjennomførte laget det frivillige møtet om KK-kdnflikten p& bak

grunn av redegjørelsen fra HparteneH(TF-bilag før jul),evt hadde 

dette oppe som punkt p& et møte? Konklusjoner/standpunkter? 

5.Har KK 1 s vinterkampanje fram til 23.mars(enkelte fortsatte Hfri

villig' til over p&ske) resultert i ... 

- økt løssalg lørdag? Økning\ -J eks. 

- salg andre dager? Hvor/hva slags salg ca.\ --jeks. 

- flere partimedlemmer aktive i KK-salg? Ant. -\ -""]flere. 

Gjennomsnittlig L-=] ganger pr. m&ned. 

-at m&lsettinga for nye abonnenter er n&dd? M&ls.\~J N&ddec==J 

-utvidelse av antall medl. som har verva ab.? Hvor mange medlem-

mer verva ingen ab.\ ],hvor mange verva 2 el.fl.j · _j .. over 5c==J 

- at fornyingsarbeidet har blitt bedre? 

Ca. andel tidligere abonnenter \--~,mot ca. andel nye ab. ~---~J 
- at nye metoder har blitt utvikla? Hvilke? 

6.Har KK-&rets politiske sider f&tt gjennomslag i praksis? 

- ved at flere medlemmer har blitt mer aktivister? 

- som middel for & komme i kontakt med nye folk? 

- som en m&te & aktivisere sympatisører på(KK-salg)? 

- ved arbeidsplass-salg eller annet "innretta" salg? 
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Undersøkelsesskjema,2: 

forts. 6.KK-årets politiske sider ... 

- ved å tipse avisredaksjonen om stoff,be om omtale/reportasje e.l.? 

- ved å selge på et bestemt oppslag,stoffområde i forhold til ut -

valgte "målgrupper"? 

Gi gjerne eksempler,også på negative erfaringer: 

?.Hvordan vil dere plassere partilaget deres sjøl,i forhold til hvor

dan dere oppfatter "standarden" i partiet;er laget deres ... (kryss av) 

Framskredent? l Middels, men i framgang? l \ 
Middels,men stagnerende/i tilbakegang? ( . \ Tilbakeliggende? l __ _, 

8.Tror du/dere at laget vil klare høstkampanjens målsetting som er 

2/3 høyere enn den dere hadde i vinter,forutsatt at det også har bl

itt drevet fornyingsarbeid blant de nye abonnentene? 

9.Har dere funnet fram til nye potensielle leser- og abonnent-grupper 

s om ikke hovedsaklig bestir av tidligere (sporadiske) abonnenter? 

Populært sagt "upløyd mark"? Kort karakteristikk: 

10.Kommentar til undersøkelsen,eller utfyllende svar på ovenfor nevnt~ 

spørsmål. Gi gjerne også en kort rapport om lagets KK-aktivitet i 

lock-outen og tariffoppgjøret ellers de siste tre ukene før 1 .mai. 

Hilsen SK's KK-senter 

----· 
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