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DIREKTIV OM OVERFØRING AV MEDLEM FRA ET LAG TIL ET ANNET.

(Entatten tidtigene dinektiv gitt 22.09.76.)
Alle medlemmen han nett tit oven .6øning tit annet pantitag
dette en nødvendig. Dette kan gjelde nån medlem gutten, iski-6ten
anbeLdsplass ellers på annen måte kommen inn unden et annet lag s
ongania3jon3omnåde. (Merknad: Su s pendert medlem han ikke medtem3nettigheten og dermed hetten ikke nett tit oven6øning).
Over b ørsing han_ ingen innvinkning på medlems .tatu. 5 i partiet
(kandidatmedlem, vanlig medtem). Ved oven6øning mi3ten medlem alte
tiUitvenv i det gamle pantitaget, og i ditxiktongani3a4jonen
den4om ovex ,6øning 3kjen tit annen di3tnikt)songania,sjon.
Oven ,6oxing 4kjen ved at utbylt oven6oning4me.eding “,nde tit
ovexoxdna paxtiongan (diistnikt4tynet ved oven6øning inna/Son distxiktongani4a3jonen og ettex4 tit 4entnatkomiteen), 40m isenden
denne videxe tit den nye gnunnongani3a“onen. Nån et lag mottan
4kni“tig ellers munttig melding om ovenøning av medlem 6/La oven.ondna pantiongan, 3kat det 3tnak4 ta vedkommende inn 30M medlem
av laget.
Ovenoning av medlem bra laget behandles av 4tyxet ved .6øn.te
høve. S 'tyre 't skat påse at ovex6øningismetding en b onsfzn.ib 3me.s3ig
og niktig utbyll (4e ,skjema bon oven ,60ningmetding). OvenlSoningmetding 'skat denetten videneende4 ovenondna organ uten unødig
opphold. Det ex 6oxbudt å sende ovenøxingmetding i poten.
(Menknad: Dette betyn at knavet tit tagbehandting av ovexøning
og om at kadenkanakteni4tikk 'skat bølge med ovexøxing, ballen

vekk. Hensikten med denne endninga en å 3ikne en na3kene behandting av oven6eixing).
landet ellers tit annet
Nån medlem blytren tit annet sted i
pantiditnikt, må ovenøningmetding sendes i god tid og 'så tant
tidspunkt bon gytting en klan-.
Nån et lag mottan melding om oven6øning en det ikke tiltatt å
unnlate å ta vedkommende inn -L .eaget. Dersom laget ex uenig i
ovex6e5ning

laget, skal det stnahs felage tit overordna organ i

pantet.
7) Medlem som skat oven6one3 skat ikke sjøl oppnette kontakt med
den nye gnunnongani3a3jonen, men vente tit han ellers hun btin
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kontakta. Den.4om dette ikke 4tzjeIt innen nimaig tid, 3ka.0 vedkommende flappo/Iteke

ti-e. 3in

gamle gnunnongani,sa3jon e.Uen annet

pantiongan, 3011 3c1. facc.^ nappon.teile videre t41.C. overlokdna o/tgan.
Ingen .eag han ,Cov ti^ å ta opp med.Cem 6/La annet dag hvis seg døn
det han dått medting om dette(na ovenoxdna part-tiorgan.
8) E

tçon.van.e.ig 4ikkenhet3me44ig behand,eing av oveiLø/Linge!L

gjøn at de kan ta ei vi44 tid. Dette han være nødvendig ovn å
hindre at pnovokatonen e£,,Cen agenten kammen 4eg inn L par-tie-t.
Med.e.em Kv m 4kat ovenøne må være CvnbenedL på dette.

Os

januar 1979.

Sentncakomiteen,5 anbeid4utva,e.g.
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O VERFØRINGSMELD

ING

MEDLEMMETS NAVN:

KOMMER FRA (BY ELLER POSTSTED):

NY BOLIGADRESSE:

NY ARBEIDSPLASS:

TIDSPUNKT FOR FLYTTING:
OPPLYSNINGER OM MEDLEMMET:
WOL.

b.Ce han/hun med,e.em i pantset:

MedCem4tatu3 ved ovexoxing

(ett kny43):

KandidatmeUem:

FuLe.t med,Cem:

Hun beta-et kontingent t.o.m.

termin 19

En det vedtatt diip.LinæxtiUak mot mede.emmet? Gjøn i(':c
nede dan hva 4.eag, ticipunktet og gilunnaget dan dem:

e: Andre viktige 6oxho.Cd Sam det nye £age-t bøn kjenne
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DIREKTIV OM OVERF0SRING

(Merknad: gjeld inntil vidare.)
Overføring av medlem fra ett partilag (partiavdeling) til et annet
partilag (partiavdeling) skal sendes til overordna partiorqn (distrikts
styret ved overføring innafor distriktsorganisasjonen og ellers til
sentralkomiteen). Alle medlemmer har rett til overføring når det er
nødvendig, men slik overføring skal ikke skje på spontanistisk eller
ukontrollert vis. (Merknad: Suspen(lert medlem har ikke medlemsrettigheter i partiet og dermed heller ikke rett til overføring.)
Overføring har ingen innvirkning på medlemmets status i partiet
(kandidatmedlem,vanlig medlem). Ved overførin g mister medelem alle
tillitsverv i det gamle partilaget og i distriktsorganisasjonen dersom
overføring skjer til en annen distriktsorganisasjon.
Den gamle partiavdelinga skal sende melding o p- overføring i god
tid før medlemmet skal overføres: Dette er spesielt vikti g når medlemmet skal flytte til andre steder i landet.
Melding om overførin g skal skje på spesielt skjema. (Vedlagt her.)
Medlem som skal overføres skal ikke selv opprette kontakt med den
nye grunnorganisasjonen, men vente til han eller hun blir kontakta.
Dersom dette ikke skjer innen rimelig tid, skal medlemmet rapportere
til sin gamle grunnorganisasjon eller annet partiorgan, som så skal
rapportere videre til overordna organ.
. å ta opp medlem fra annnet lag hos seg før de
Ingen lag har lov til _
har fått melding fra overordna partiorgan (skriftlig eller muntlig)_.
kameraten inn som
Når det kommer slik melding, skal laget straks
medlem av laget.
(Merknad: Dette betyr at laget ikke skal vente å, få kadervurdering
av kameraten før det tar vedkommende inn i laget - ei melding om at
vedkommende er medlem, enten skriftlig eller muntlig, er nok for å ta
kameraten inn i laget.)
Det er forbudt å sende melding om overfdring i posten.
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.
fra Sentralkomiteens
Oslo 27/9

78

Arbeidsutvalg
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Til bruk ved OVERF1RINGER
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DIREKTIV OM OVERFØRING AV ET DI -Fn;LEM FRA ET LAG TIL ET ANNET;

I. Overføring av medlem fra et partilag(partiavdeling) til et
annet partilag (partiavdeling) skal godkjennes av overordna partiorgan. • (Distriktsstyret ved overføring innafor distriktsorganisasjonen og ellers av sentralkomiteen)Alle medlemmer har rett til
overføring når det er nødvendig t 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)
2. 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 organ 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 rimelig tidskal medlemmet rapportere
til gamle grunnorganisasjon,som skal rapportere videre til overordna
..
(7.
organ.. •
6.Ingen lag har lov til å ta opp medlem fra annet lag hos seg,før
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de har fått melding om overføring fra overordna partiorgan.
Når det kommer silk 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.
DENTRALKOMITEENS ARBEIDSUTVALG 22/9-76

