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Til lags-styret. Oslo, august -86, 

FULLSTENDIG OVERSIKT OVER DELTAKERNE PÅ KLASSEKAMPENS STØTTERING 
I DERES OMRÅDE sortert etter postnr. - ligger vedlagt, Dette er 

Dette materiale må tas godt vare på •••••••• 
status pr,10/8. 

Opplysningene er ment å bruke på sikt, men dere vil jo sjølsagt straks 
leg~e merke til at en del "mangler". (har LAGET behandla Støtteringen?) 
Vær imidlertid obs på at samboer kan betale på støtteringen eller at 
noen deltar i "grupper" (men det veit dere vel). 

DK. PRIMÆRT ØNSKER VI AT EN DEL TEGNER SEG FOR DE FIRE SISTE MÅNEDENE 
IÅR. HVIS DERE ØKER MED 10% PÅ ' LANDSBASIS, BETYR DET CA. 25.000,- TIL 
KK IÅR. 
~et blir da de som er lettest å hekte på. Send inn navn, adr. og mndl.bet. 

Disse burde da også være sikra for -87. 

~ Dernest er det viktig å få flest mulig av de som ikke har begynt å be
tale for -86 ennå, til å betale en del ihvertfall, 
Forklaring nedenfor. Dstte trur vi kan gi minst nye 50.000,- og dermed 
sikre at målsettinga på 800.000,- for -86 nås. 

Vi sender påminnelse til folk som ligger etter med betalinga en 4-5 
ganger i året og det fører alltid til en skjerping av betalinga, men 
det er en god del som bare stopper opp uten å melde fra, Disse kan dere 
få snakka ~ed. Forklaring nedenfor, 

Bruk opplysningene i en strategi for å skaffe nye bidragsytere til 
lesernes egen pressestøtte for -87. Gå breit ut - det er mange som har 
interesse av at KK styrker seg og overlever •••••••• 

Sammenlign lista med KK-lista ••••••••• Rapporter til DS åssen det går. 

forklaringer: ABnr er det nr.folk har på støtteringen, FORSVEG,KAT, 
STATUS, BET-KODE og LENGDE kan dere bare se bort fra, 
ANTALL, f,eks. 3, 5 el.10 betyr antall 10-ere folk betaler pr, mnd,, 

altså h.h.vis 30,-, 50,- og 100,-. 

FORFALL; f.eks. 8608 betyr at vedk. står for tur til å betale august iår, 
f,eks. 8601 betyr at vedk, IKKE har betalt NOE for iår, 
f,eks, 8410 betyr at vedk, ikke har betalt siden sept. -84 ••••• 
f,eks, 8501 betyr at vedk. ikke har betalt noenting i -85 e11 se nere, f.eks. 8701 betyr at vedk. har bet. ut -86 el, har meldt 

fra om å komme tilbake i -87 •••••••• 

For ytterligere opplysninger, ring: KKs støttering, 02-649320/0lsen. 

Støtteringen 
1 Boks 83 Bryn 

0611 Oslo6 
Postgiro 3 75 55 50 
Bankgiro 1609.50.12659 
Tlf,02-649320. 
Ansvarlig: Hans Olsen 
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