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Radio RV har blitt en suksess m.h.t. lytteroppslutning:Telefocen 
ringer i et kjøt på våre nattprogram lørdag/søndag.Samtidig er RRV 

i fare pga. økonomien.Alle nærradioene i Tr~ndheim (inkludert KdNRAD 

(konservative student er) og In dremis janen) et/ organisert .i Samarbeidsutvl 

for Nærradio i Trondheim (S.A.N.T).SANT har til nå nektet å betale 

avgift for leie og drift av den felles senderen på Tyholt.Hele 1982 

leia er ubetalt.Dette i håp om å p~esse Televerket til å redusere 

moen meget urimelige prisposter. Denne k a111 pem er nå tapt. SANT har fått , 

definitivt besjed fra Samferdselsdep.om å betale det uteståenda beløp. 

For Badio RVs vedkommende betyr det at vi treng~r kr.10 000,- RASKT, 

ellers risikerer vi å bli "skrudd av".1.juli er deb ny vurdering av _ 
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alle nærradiokonsesjoner.RRV vil miste sin konsesjon hvis vi ikke ·--·~;J_.i: ~-
betaler gjelda vår.Langslet og co har da fått et beleilig påskudd 

, 

til å stoppe ikke bar RRV,men RVs og AKPs m-ulighete~ i det . ~y·e··,~edial~ --~ 
-- ---=~ .._ -- -- - - -- - - - <"I ...,.,~=---

bildet for lang tid framover.Dette ville være en politisk katastrofe 
for oss. 

Så spør du:Hvordan har RRV rotet seg opp i en slik akutt gjeldssituasJ 

So~ ansvarlig leder for RRV har jeg god samvittighet:Vi er så få som 

driver RRV at vi ikke har hatt mulighet til å organisere særlige 

innsamlinger.Undertegnede samlet personlig inn 8000,~kr.før jul til 
,I 

en mikser fra venner og kjente.Det går ikke en gang til.Det å lage ~ - 1 
programmer og løse organisatoriske og tekniske problemer som st~dig d~ 

dukker opp,tar all vår tid og alle våre krefter. 

Du spør kamskje:Men har ikke RRV brukt svært mye penger? 

Nei:Våre utgifter i 1982 beløper seg grovt sett:12000 i bygnings

messige innvesteringer,snekring og isolering av studio),12000 i 

utsyrsinnvesteringer,17000 til huslei,telefon,utgifter til Televerket 

(utenom de 10000 vi skylder),TONO avgift 1500,reperasjoner av utstyr, 

forsikring,bånd,kasetter,batterier + øvrige driftsutgifter •. 

Alt i alt har vi i 1982 brukt noe over 40000.Husk da at det meste 

av dette er innvesteringer,mao.blir utgiftene mindre i 1983. 
Jeg vil påstå at vi driver billig i forhold . til den politiske 

vickninga vi har(sammenlikna med virkninga av å trykke løpesedler _for 

samme beløp).To nærradioer i Oslo hvor Mlere er aktive er Radio Orakel 
og Kulturradioen.Begge disse har ut~ifter på e ~ ·par hundretusen kr. 

· ror 1982,~ens vi altså ligger på 40-50000. 
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Vi er imot reklame i eteren.Langslet vil ikke gi oss stats 5i tøtte. , , 
Kristenfmlket lopper alle de gamle menighetsdamene sine og har penger 

-~-, . -
til nærmest pi:..e fesjonell rd i odrift. 
Vi har bevist at progressiv radio er verdifull.Likevel kan RRV lide 

en helt unødbendig død fordi MLere og andre ikke gir penger.Er det 

virkelig slik at de ønsker at det nye mediabildet bare skal bestå av 

glatte,reaksjonære program,med tanketomt "koseprat" innimellom? 

RADIO RV har post~iro : 3 300 696,Radio RV,7000 Trondh~im 

Hjelp oss fort,og med et skikkelig beløp. 
Betal du,og spør dine venner om et bidrag.Nå dreier det seg om 

har vi en nærradio eller ikke bl.a. nå i valgkppem. 

Trond A r-.f:::;;;J 

VEDTAK FRA DS- PLENUM: 

TILTAK MHP PARTIETS INNRETTING PÅ ARBEIDERKLASSEN 

1: Skal vi hindre deprolet~risering og begynne en planmessig oppbygging kreves 

det politisk mobilisering på betydninga av-.a.rbeiderklassen. 

2. Dette må kombineres med en debatt om klasseanalyse og ideologiske str~inge:~ 
i arbeiderklassen -.;..•-_.. 

3. DS må legge en ko~ret organisatorisk plan for utbyggi"O,g. I 
4. DS påle1ges å'lage et undersøkelsesmøte med medlemmer aom.er verve~ fra 

arbeiderlua~n, og tidligere medl-..r(fra arb.klassen) som er uf-ldt, 

5. Det lages en plan for igangsetting av en parti-skole for nye medl~ 

fra arbeidetk.laasen. 
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