
''- • 

Til alle lag: 

OM NOMINASJONER TIL NYTT SENTRALSTYRE: 

Alle lag og medlemmer kan foreslå kandidater til nytt 
sentralstyre. 
Legg vekt på laga i dette arbeidet ved å la flest mulig av 
nominasjonene gå gjennom laget. 
Vi ønsker mange forslag! 

FRISTER: 
Fram til 1.9. kan det sendes inn forslag uten at forslagsstiller 
nødvendigvis har spurt kandidaten. Forslag bør helst være 
begrunna. 
Forslag dere vil sende internt, med rutina har frist 28.9. 
Alle forslag som nominasjonskomiteen skal behandle må være oss 
hende 10.10. Forslagsstiller må ha spurt kandidaten og for sikra 
seg om at kandidaten er villig til å la seg nommere . 

Forslag sendes med rutina, eller 
merk konvolutten "nominasjoner". 

brev til partikontoret, ikke 

Forslag til mandat, kriterier og skjema til bruk 
nominasjonsarbeidet: 

NOMINASJONSKOMITEENS MANDAT: 
Nominasjonskomiteen skal finne kandidater til nytt sentralstyre. 

Nominasjonskomiteen kan ta kontakt med DSer, lag og 
enkeltmedlemmer over hele landet. 

Den må arbeide for å få fram kandidater som representerer 
mangfold i kvaliteter og erfaringer. Nom. kom. må legge vekt pa a 
få fram kandidater med ulikt politisk syn, komiteen må ta hensyn 
til de strømninger som finnes i partiet. 

Komiteen skal snakke med et utvalg av de som blir foreslått, og 
få fram nødvendige opplysninger om dem. 
Den får spesielt ansvar for å diskutere med de som kan være 
aktuelle til å bli ansatte i partiledelsen, alle kandidatene må 
få mest mulig realistisk bilde av ansvar, arbeidsbyrde og 
ledelsesmetoder. 

Alle medlemmer, lag, DSer og ST kan foreslå kandidater til ST. 
Forslagene sendes komiteen innen 15.9.90. For forslag som blir 
sendt inn etter denne datoen, må forslagsstiller sjøl ha spurt 
kandidatene om de vil ta valg, og fått svar på det. 

Nom.kom. skal forsikre seg om at kandidatene er spurt om de vil 
sitte i ST, og komiteen må ha fått inn klare svar fra kandidatene 
før LM. 

Nom. kom. innstiller ikke overfor LM på ny ledelse. Nom. kom. 
avslutter sitt arbeid ved LM's åpning. 

Oslo 31.05.90. 

Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2016



KRITERIER FOR VALG TIL SENTRALSTYRET: 
Målsetting: 
* ST skal bestå av minst 50% kvinner. 
* Det skal arbeides for at arbeiderandelen skal være høy og at 
intelektuelle har sin plass i ledelsen. 
* En viktig målsetting er å snu utviklinga med at ledelsen blir 
eldre. Det gjøres bl.a. ved å være dristig i å foreslå flere 
ungdommer, særlig ung ungdom. 
"' Geografisk spredning er viktig, men personlige kvalifikasjoner 

er viktigst. 

Hva ser vi etter: 
* Kamerater som er istand til å nytenke, samtidig som de ivaretar 

de gode og dristige erfaringene partiet har gjort i fra starten 
og fram til idag. 

* Vi ser ikke etter ''alt-i-ett" kandidaten, men ser etter: 
- sjølstendighet i politisk tenkning 
- erfaring fra frontarbeid og organisasjonsarbeid 
- lyst og evne til å jobbe og tenke kollektivt 

evne til å mobilisere andre 
- kamerater som har lyst til å arbeide i sentralstyret, og som 

er forberedt på å få tildelt oppgaver. 

Kameratslig hilsen 

~~ 
Eli Aaby 
for 
sentralstyrets arbeidsutvalg. 
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SKJEMA TIL UTFYLLING FOR NOMINASJONER TIL SENTRALSTYRET. SKJEMA 
FYLLES UT BADE A V FORSLAGSTILLER OG NOMINERTE. 

Forslagsstiller: 

Nominerer: 
Navn: 
Adresse: 

Yrke: 
Alder: Sivil status: 
Yrkesbakgrunn, event. utdanning: 

Er kandidaten villig til å la seg nominere til sentralstyret? 
Knytter det seg noen forutsetninger til dette? : 

Er kandidaten villig til å arbeide på heltid (som ansatt)?: 

Politiske interesseområder dag, og tidligere: 

Politisk erfaring (pol./org. erfaring 
partiet/ungdomsforbunda): 

og uttafor 

Vurdering av kandidatens forhold til grunnorgamsasJonen: 

Har kandidaten tatt stilling til de pågående partidebattene? 
Hvilke standpunknt: 

Saker som kandidaten vil jobbe spesielt med sentralstyret: 

Begrunnelse fra forslagsstiller på hvorfor denne kameraten bør 
nomineres til sentralstyret: 
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