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STÅENDE DIREKTIV TIL DS OM OPPTAK AV NKS-MEDLEMMER SOM
SLUTTER Å STUDERE
Partiet har til nå hatt svært dårlig grep om å"fange opp"
NKS-ere som slutter å studere. All erfaring viser at vi
mister kontakten med mange av NKS-erne som flytter fra lærestedet uten å være tatt opp i partiet. Vi har ikke "råd" til
å miste denne ressursen. Derfor dette stående direktivet til DS:
DS skal i samråd med NKS på de aktuelle lærestedene skaffe
seg en oversikt over når studentene på lærestedet normalt
slutter å studere. Ut fra dette må det bestemmes ett eller
flere faste tidspunkt på året der det legges opp til diskusjoner med NKS-ere som skal slutte. Ta hensyn til at det ofte
kan være for sent i den siste eksamensinnspurten.
DS må også avtale med NKS at DS kontaktes hvis NKS-medlemmer
slutter utenom "vanlig skjema".
DS bør sjøl ta grepet om diskusjonene med NKS-erne. Bare
unntaksvis bør dette overlates til aktuelle avdeling(er)
alene. På de store lærestedene kan dette være en stor oppgave. Men vi kan også få stor uttelling, så det er verd
innsatsen.
Det beste er å samle 2-4 studenter og ta første diskusjonen
med dem samlet. Ut fra resultatene av denne diskusjonen må
det legges opp til videre diskusjoner eller samtaler, enkeltvis eller felles.
De som Ønsker det må søke medlemsskap på vanlig måte, om
mulig til den partiavdelinga som organiserer i området.
Det må sikres at søknadene er behandlet og besvart før de
drar fra stedet, men de som skal flytte umiddelbart må ikke
tas med på møte i avdelinga.
DS må også ta et sentralistisk grep om å få videresendt
overføringsskjema for samtlige som skal flytte umiddelbart.
5. NKS-medlemmer som ikke vil søke medlemsskap eller ikke blir
tatt opp må også tas vare på. DS må få adressene til de som
flytter, og sende et varsel til partiet på det nye stedet.
Dette må gjøres sammen med overføringene av de som er tatt opp.
NKS-erne det gjelder må få varsel om at det blir sendt slik
melding.

