Nettpublisert av Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2010

DIREKTIV OM OVERFØRING AV ET MEDLEM FRA ET LAG TIL ET ANNET:
Overføring av medlem fra et partilag(partiavdeling) til et
annet partilag (partiavdeling) skal godkjennes av overordna parti
organ. • (Distriktsstyret ved overføring innafor distriktsorganisasjonen og ellers av sentralkomiteen)Alle medlemmer har rett til
overføring når det er nødvendig,men slik overføring skal ikke skje
på spontanistisk eller ukontrollert vis.Merknad:(Suspendert
medlem har ikke medlemsrettigheter i partiet og dermed heller ikke
rett til overføring)
Overføring har ingen innvirkning på medlemmets stdus i partiet
(kandidatmedlem,vanlig medlem) Ved overføring mister medlem alle
tillitsverv i det gamle partilaget og i distriktsorganisasjonen
dersom overføring skjer til en annen distriktsorganisasjon.
3.Når medlem skal overføres skal styret straks melde fra til overordna or gan og gjøre rede for grunnen til overføringa.Gjelder
det overføring til et annet sted i landet ,skal beskjed om dette
komme god tid i forveien.
4.Ved overføring skal partilagsmøte vedta en kort kaderkarakteristikk av medlem som skal overføres. Karakteristikken skal inneholde
når medlemmet kom med i bevegelsen og partiet,en karakteristikk av
medlemmets arbeid,sterke og svake sider,kritikk som er reist mot
kameraten og de forholdene denne kritikken omhandler,om det er
vedtatt disiplinære tiltak overfor medlemmet og andre forhold
om medlemmet som vil være nyttige å kjenne til for den nye grunnorganisasjonen. Karakteristikken legges ved. melding om overføring.
Viktig uenighet i laget om karakteristikken skal det også
rapporteres om.
5.Medlem som skal overføres skal ikke selv opprette kontakt med den
nye grunnorganisasjonen,men vente til han eller hun blir kontakta.
Dersom ikke dette skjer innen rimeli g tid,skal medlemmet rapportere
til gamle grunnorganisasjon,som skal rapportere videre til overordna
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6.Ingen lag har lov til å ta opp medlem fra annet lag hos seg,før
de har fått melding om overføring fra overordna partiorgan.
Når det kommer slk melding , skal laget straks ta kameraten innsom
medlem av laget.
7. Det er forbudt å sende melding om overføring i posten.
8.En forsvarlig sikkerhetsmessig behandling av overføringer,gjør at
de alltid vil ta en viss tid.Dette er nødvendig for å hindre at
provokatører eller agenter kommer seg inn i partiet.
Medlem som skal overføres må være forberedt på dette.
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