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HUSK: 
' 3 cm venstremarg og god plass til overskrifter 

nytt fargebånd 

skriv på ulinjerte A4-ark 

skriv på ei side av arket 

Frist :for innlevering av FK: 

26.april, :fredag 

7.juni, :fredag 

Innleggene leveres ferdig maskinskrevet til Oktober 

Bokhandel i lukket konvolutt merket FK, innen fristen. 

_· oktober stenger kl 17.00 på fredager. 

Håndskrevne manus går ikka • i trykkeii,men b~-d.r returnert 

til Oktober merket "retur". 

Forsida er en del av forsida til AlCP(m-l)'s studie-

utvalg sin løpeseddel. Der inviteres du til en rekke møter, 

åpent :for alle, i Prinsensgate 14. (:,e !lide 5) 
Nå er det tenlct slik at dere skal spre denne løpeseddelen. 
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1. m2l~ i985 
hva vil vi oppnå med I.mai-jobbinga i år? 
Målsettinga kan grovt deles i to: 
I. Få til et størst mulig klassekamptog, mobilisere folk 

til å sloss for rettferdige krav. 
2. Sette kjepper ihjulet for D?~A' s valgkamp I .mai, trekke 

arbeidsfolk som er misfornøyd med DNA/sam.org. nærmere 
oes,og få fram kamplinja i klubber og for-
eninger. 

Og dette har vi mulighet til å oppnå, situasjonen er ikke 
dyster (heller ikke enkel som fot i hose) 
I Oslo har DNA'e valgkamp møtt motbør. Gro blei vraka som 
taler , Hva resultatet blir etter at DtiA har valsa over 
sam.org er ikke klart ennå, men uansett resultat; DNA!s 
partimisbruk og diktering av I.mai møter også motbør 
blandt arbeiderpartifolk på grunnplanet. Dette er jo en 
gunstig taktisk situasjon og må utnyttes. Hen, vi må 
unngå at kampen bare dreier seg om partimisbruk eller 
ikke. Politikken må fram. Arbeiderpartiet fører en pill 
råtten politikk for arbeidsfolk, det må vi få fram i 
argumentasjonen for klassekamptog I.mai. 
Forberedelsene til FFF er nå i gang, nå r dette lese s er . 
FFF stifta og sam.org. har behandla I.mai (Kjell Helland 

er D NA' s taler.) 
NTTF og Kjemisk fremmer forslag om enhetstog. Tusen
tipset går ut på at sam.org~flertallet avviser dette, og 
vi vil forsøke å få til en enhet mellom FFF og mindre

tallet i sam.org. 
Situasjonen foran I.mai er i hovedsak ganske gunstig, den 
største bøygen er vår egen entusiasme og evne til å mobi
lisere folk rundt oss til i det hele tatt syns at det er 
noen vits å traske en runde rundt i byen I.mai, 
Men vi trasker ikke rundt, vi demonstrerer, mot kapital 
ismen, mot borgerskapet, for oss sjøl og for sosialismen. 
Og det liker ikke borgerskapet, iallfall ikke om vi 
skulle bli mange. Over 2000 er målsettinga! 

allri. 
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organ~sasJonsrapport fra DAM~mote 
På årsmøtet blei det lagt fram en erg. rapport med lklnkret.e tall 

i% av medlemsutviklinga siden 1980.Det vil føre for langt å gjen

gi hele dette tallmatriale her,men jeg vil trekke fram de viktigste 

sakene.I dag foreligger også talla for 3. termin 84.Disse var ikke 

klare da årsmøtet blei avyikla. 

Det gledeligste ved medlemsutviklinga er at vi de to siste åra 

har geeid å snu den negative tendensen fra -80 og -81 da det var 

flere utmeldte enn innmeldte medlemmer.Vi har m.a.o. stoppa til-, 

. bakegangen og vi blir flere.Talla fra 3. termin viser en svak til 

bakegan~,men året sett under ett viser framgang.Unntatt her er . .,,. 
flytting.Det fortsatt større fraflytting enn tilflytting til vårt 

distrikt. 
I -

Når det gjelder klassesammensetninga i partiet,så er arbeiderklaSSi' 

andelen relativt stabil(ca 40%),men kjerneproletariatetsandel er 
synkende(ca 18%).størelsen på småborgerskapet er relativ konstant 
(ca 50%~,men det er en forskyvning i retning høyere småborgerskap. 

Det er mao ingen dramatisk utvikling i partiets klassesammen
setning,men tilbakegangen i kjerneproletariatet er alvorlig og 

· den •vspeiler både utviklinga innafor industrien i vårt distrikt 

og tendensene til depOroletarisering• 

Kvinneandelen i partiet viser en svak tilbakegang.Vel 30% av 

medlemmene er kvinner.Det må være en sentral oppgave å øke denne 

andelen betydelig.Kvinnenes deltagelse i og ledelse av revolusjo

nen og sosialismen er helt avgjørende.Kvinnebevegelsens framgang , 

kampen for 6. t. dagen og mot porno,viser at der er et stort 

potensiale av aktive og kjempende jenter og kvinner som vi må 

jobbe aktivt for å rekrutere til partiet. 

I vårt distrikt er ikke ~ekruterings kampanje prioritert særlig 

h,yt.Vi har satt skolering og forberedelser til valgkampen på 

topp.Partiet trenger nytt blod.Vi har mange oppgaver og · erø for 

få.Med talla ovenfor i bakhodet,så er det klart at vi må prio-

· ritere rekrutering.D5 vil derfor oppfordre en del enkelt lag til 

_å sette igang allerede i vår,men hovedstøtet setter vi inn rett 

over valget.Allerede nå går vi ut og pålegger alle lag å utpeke 

en sirkelleder og i siste halvdel av september avvikler vi et 

studielederkurs over 2 kvelder med oppfølging underveis når 

sirklene er igang. I. oktober går startskuddet.J~nix~i~lfxlakn•*,xx 
os · org.ansv. 
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A-ktuelt nå : 
onsdag ~7.03.85 kl 19.30 

KAMPEN MOT ARBEIDSLØSHETEN 

innelder: Svein Olav A c 

tirsdag 16.04.85 kl 19.JO 

NYTT SKATTESYSTEM: ØKT UTBYTTING ELLER ST<mRE RETT

FERDIGHET? .~ ,"' 

Innleder: Astri W 

tirsdag 07.05.85 kl 19.JO 

KVINNEKAMPEN OG VALGET 

innleder: Astri HL 

tirsdag 14.05.85 kl 19.JO 

NORSK "OLJEKAPITALISME" 

· innleder: Fe.der " I Ly, 

tirsdag 21.05.85 kl . 19.)0 

l 

AFGHANISTAN OG NICARAGUA:HVA BLIR NESTE BRENNPtTh-XT? 

innleder: Kristin B, ~e 

tirsdag 04.06.85 kl 19.30 

ARBEIDERPARTIET--- ET ALTERNATIV FOR ARBEIDSFOLK? 

innleder: Marion J 

tirsdag 11.06.85 kl . 19.)0 

NORSK HELSEVESEN ·- BUNN ELLER TOPP? 

innleder: Anny V l m 

tirsdag 18.06.85 kl 19.30 · 

VÅRT ALTERNATIV: ET SOSIALISTISK NORGE 

innleder: Jann K1 
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annonser 

Det blir partifest 1. mai med tale for dagen av 

enten Vidar Våde eller Kjersti Erickson. 

Xultur, mat og drikke. 

Sted er ikke avklart, se annonse (ikke løpeseddel). 

Vi satser på en skikkelig fest, og DU er med på

å avgjøre om vi lykkes. 

jobb led~g 
Med dette eier FK-red. opp jobben med virkning 

fra 1.august 1985. 
Litt om jobben: Jobben beetår i å sette sammen det 

andre har skrevet, klippe, li••• ko-entere (om det 

er tid til det), illustrere ~ 

Mange personer bar ansvar for å skrive i FK og_ 

respekten for frieter til neste ledd1dve. red. av 

Flt 1 er variabel, likeså overholdelse av huskelista 

på eide 2. Dette og andre viktige oppgaver er bakgrunn 

for denne oppsigelsen. FK-red. består av en person -

DS må ta stilling til om red. bør bestå av 2 personer, 

og finne ut om denne eller disse trenger hjelp for 

å komme i gang. 

Hilsen FK-'red. 
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ve=1tak på s~ste 0S-=mote 
Di st r i k tskor.f e r F-..r,s e : På rn,.ke nmr. s v diskus j or,ene pr, årsmC1tet ble 

det pf:,DS - møtet sist, vedtatt å avholde en distril-::tskonfer ::.r. se. 

Hovedpuktet på møte blir det kommunistiske arbeidet i distriktet, 
oppsummering av &rbcidet til nå og arbei det framover. De ssuten 

vil DS sin ledelse av partiet i distriktet bli drøftet. 

Kamera tene i distriktet bør allerede nå diskutere innholde i er. 
slik konferanse og målsetting. 

Organisa sjonsdiskusjon: På ba kgrunn av rapportene fra l aga 

vedtok DS en forsiktig utbygging av antall partiavdelipger i 

årsmøteperioden. Den r.st<ørste utbyggingen vil være i boligområder. 

Diskusjonen om hvordan partiet bør organiseres i byen vil fort
sette, men det ble påpekt at lag uten masseg_runnlag måtte slåes 

sammen med andre for å styrke disse •. 

KK-kampanj e : DS g å r fortsatt inn ·for å sloss for mlsettinga for 

distriktet. DS gå r ut i denne rutina og drøfter me d laga DS's 

manglende ledelse av kampanja. DS vedtok at 7?~ av DS-medle!llI!lene 

skulle ver1te ett abonement hver. Dessuten ve dtok DS at alle lag 

skulle gjennomføre KK-aks.jon i uke 11 og 1:2 .Og lag som ikke når 

tilfredstillende resultat skal ta en ny dugnad. 

Valg av daglig ledelse: Arne Byr ~ ble valgt enstemmig til 

leder for ·distriktspartiet. Det ble vedtatt å utsette valget av 

nestleder til etter valget. Talsfolk forøvrig: Liv T 1, 

Anny Ve im, Pederllla: in Ly 1, Kåre My ,Svein Olav Af t, 
Astri Ho og Kari Hi 

Vedtak om valget og organisering av valgkampen blir presentert i 

dette nr. av FK på lederplass og i eg en artikkel en eller ennen 

plass. 

sekr. 

OPPLYSNING FRA FK-RED.:LEDER MANGLER. 
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part~skolen ij distr~ktet og Trondhe~m 
Koen kommentarer til leder i jan.Fk !ra ei avdeling, 
Det er nø dvendig å oppsummere hvc. s om har vært skrevet om parti
skolen s iden peng einnsamlinga startet.Vi m8 nå minne om premis
aene for innsarnlinga,da forri ge nummers leder eer ut til å ha 

sett bort ifra disse. 
Kort historikk: 
Sitat fra høringsnotat fra SKAU aug.-84. 
"Linjene atudieutvalget skal jobbe etter: 
Partiskolen skal Tære en skole for hele partiet.De kure vi ønsker 
å komme igang med raskt er lagsstyreskolering og grunnkurs for 

nye medlemmer.Dette håper Ti å få igang v~ren-85." 

,sitat !ra DS Tårplan: 
"h)Studieutvalg og partiskole. 

I 

-studiemøteserie på P-14. 
... 

-ekstern arbeiderkonferanse. 
-organisering og oppstarting av den faste partiskolen. 

I)et.olerin;, av nye 111edlero~:er. 
2)lagestyreskolering~" 

Si tat fra leder i jan.FE: 

"Iursplan: Kurs for listetopper og parlamentarikere. 

Arbeiderkonferanse.lpen for alle. 
l-iøteeerie P-14. 

Denne Tåren vil Ti øom skal drive igang skolen ikke ha ansvaret 
for den •interne partiskoleringa." 

Hvordan st~r ovenstående notater.planer 1 forhold til hverandre? 
UtTiklinga har bevega seg !ra en i hovedsak intern skolering !or 
alle medlemmer (også for en gangs skyld ikke-offentlige) til 
idag en hovedsak ekstern skole !or spesielt godt kjente,eksterne 
medlem.r,.er. Det må være lov å reise spørsmål om hva innsamlede 
penger skal brukestil:det de ble samla inn til,eller noe som er 
ganske annerledes? 
Hva slags linjeskifte har foregått i planene for partiskolen 
som Ti betalte mer penger til nettopp på bakgrunn av notatet 
fra SKAU i aug. 
Hvor har mange problemer blitt fokusert ved IJ,i og Dl-.M?Jo, i grunn
organisasjonens problemer og styrenes problemer1Når vil den 
planlagte styre-og kaderskolering for alle bli en realitet? Etter 
valget i 85 eller kanskje i -87? Det vil stadig være en ekstern 
oppgave/sak vi må skoleres i for det eksterne arbeidet.!'ien _vi 
mener at dette må ikke hindre den interne lengre. & avd. Me"i/z.,. Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2020
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Det har kcrme t spØrsrrål ti ) studi cutvalpet o:r; partiskolen 

ban, skal dr-i ve rred eksterne kurs . "Hva slags lin jeskiftE: har f 0n2rått i p l ane~,,, " , 

spØrr ei avdeling .Har vi betalt i nn penger t i l parti skolen forgj e ves ?- J;.ette 

er sjØlsagt viktige s:pt,rsrrål for alle som er opptatt både av s kikke li ,7 

partiskole og skikkelig forvaltni ng a v partiets penger.Jeg skaJ kort 

redegjøre for h vordan planene e r for skolen så langi: : 

Skolering av lokale skoleledere. 

Det har ikke foregått næ linjeskifte .Sentralt _ i skoleinnsamlinga var oppbygging 

a v l okale "skole "-ledelser.Den sentrale skoleledelsen har nå dette som prio

ritert oppgave .I disse dager går æt et 4-dage:rs kurs 'i Oslo san nettopp skal 

skolere lokale leære i opplegget for skolen. -I tiliegg fore går det en debatt 

_om opplegget av skolen.I:ebattopplegget er diskutert a v vårt lckale studie-.rtva l g. 

Vår i nnstilling er en del i stri d rred det m llll[)( sentrale opple gget og vi l e g

ger det freØ på æt sentrale kur-set. 

Opplegget for partiskolen. 

Det sentrale opplegget satser på en s koite :rred fØlgende opplegg: 

A.~dlerrsskol e-TrinnI og Trinn II. 

B.Yrkes skole-dvs spesi alkurs for utvalgte folk(l.agsledere ,internas j rnalt ansv ., 

faglige folk ,kvinneansvarlige etc .. ) 

C.Apne lcur'S-ala P-14-serien. 

Det som skjer i vår er skolering av lokale ledere. 

Til hØsten starter rredlerrsskolen-trinn I og Yrkesskolen m.lagslederkurs. 

Våre innvendinger ~ først· og frerrst på at · det sentrale opplegget for Medlems

skolen er for ambisiØst lagt opp. Vi vi:l redusere omfanget både på 

Trinn I og Trinn II .Hva s om komrer ut av dette opplegget vi l til s ist bli 

avg j ort av SK .Det endelige skoleopplegget regner jeg rred kan kjøres ut til he l e 

parti e t enten l ike f ØI'--€ller like etter s omrenm.. 

PARTISKOU:N KREVER STORE RESSURSER. 

Skoleinnsamlinga nådde bare 70_80% av rrålsettinga .Det betyr at midlene ikke strekker 

til til det "beste" oppl egget . Det JTå ansettes folk sentralt for å lage lcursopp-

l egg , skoleringshef t er ,arr .kurs et c . Vi vil så langt det er mulig søke å utnytte a t 

vi er rredlemær av Samnerrnda for Studiearbeid,som g j ør det rrrili:g å f å e nde l midl er 

fre. St aten . Lokalt vi l vi prØve å investere rrest mulig i senteret i P- I 4 . 

Håper dett e var noe a v det dere lurte på . - Stu:iieansva r lig- PML. 
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planer for f agi~g utvalg 
Ltter at distriktsårsmøtet er avholdt har FU nå kommet 
i gang igjenn. (FU ble så og si nedlagt under budsjett
kampen i høst) Vi har _nå diskutert planer og oppgaver 
for FU og prioritert følgende ·saker dette . året: 
I. I løpet av 85 skal alle områder ha gjennomført 

fraksjonsmøte med diskusjon om politikken innafor 

området, hvordan føre den faglige kampen. 
2. Få stabla på beina en permanent sam.org fraksjon 

med egen ledelse. 
3. Få en mer faglig profil ut_ad. Vi er alt for treige 

med å komme ut med politikk på aktuelle saker når 
det skjer noe, og å drive igang aktivt støttearbeid. 
(eks. gruve~treiken). Måisettinga er årette opp 
dette, med bl.a. å bruk~ KK, Arb"avis/adressa!-og RRv. 

4. "Rutine-saker", årsmøtene, tariffoppgjøret o.s.v. 

Disse fire områdene vil FU nå prioritere å få gjort 

noe med. Fremdeles er det mange ting som FU burde gjort 
mer med, men vi har prøvd å lage en plan som ikke gaper 
ovrr for mye. 

For FU, Ellen. 

Vag•w-is.n naales. Han akffl_er: Arbejdeme kriticerer Lin Pio 09 gamle K~nø PA hans 
lo.td•d!f .slir: •Arbeiderb! .. ,ø.i- pl arbejd.,,a.dse-. ØilS.det er . . 
opslag • el flyveblad , forb,ndahe .....i diskus•~n om Lin Pio "11 K-g•lu-tse. 1974. 
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partiarbe~det utenfor Trondheim 
På distriktsmø tet ble det reist kritikk av DS sitt 
arbeid med avdelingene utenfor Trondheim.Blant annet 
ble det gjordt et vedtak om at 05 må ha situasjonen 
utenfor Trondheim,som punkt på et Ds-møte i år.(se 
side 6 FK februar) 

Det nye DS har tatt to initiativ som kan bidra posi
tivt. 

UTENBYSKOMFERA~SE 
For det første vil det bli avhldt en"utenbyskomfe
ranse" med representanter fra alle avdelinger uten
fcr Trondheim.Vi håper den kan bli støtet til et 
mer målretta arbeid for å utvikle lag i distriktet. 
Hovedpunktene på komferansen blir: 
a.Oet kommunistiske arbeidet ute i distriktet. 
b.OS sin ledelse av utenbyslag 
c.Valgkampen. 

NKS-ERE OPPFORDRES TILA SØKE ARBEID UTENFOR TR.H. 
OS har bedt NHS om et møte med NKS-ere som blir 
ferdig med studiene til våren.DS sine mål med møtet 
er: 
a.Rekrutere til partiet. 
b.Oppfordre NKS-ere om å søke arbeid utenfor Trondheim. 

Dette gjelder sosionomer,lærere etc. 

Øyvind 

-on det 1ye1per ikke heller! 
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12 
apropos rekrutter~ rt~ 
Derr e s t •_1di e ~;i 0 ·;:e J f!.. s: ·mp;:i ti sornots-. t TI:'.)d !J~r s ::>r~ æ V P. TJ.___ . 

Boilla å l: n. f fe , ov c, ·:.; t r omr.,e nc s not t nl: e l3. 'l' :·i v oli ·:' ol1:. !.'.en 

æ f ekk i tj fr2.n ail t æ hadd tænk t å. sii. Før 3t va de t innl cil!lg, 

~& vart d et "liltleing", fo r l sei det soc det e. En v a det 

dæm sa? Vi s koill di s1·:u ter, :så så sa dæm "no r:/l_ dol:k se i nol:J,_a, 

har do1'::l: i t j no':1:a å s ei? Fo r ba nna masl:o :-,pa t Hoi ll ' · j æ::t, 

tænl't re med mæ s j øl, å tol, mæ sammen. Æ hadd i tj før b l u nka ri· 

byn I t det p ti. icjæn. "Du b P. h øve i tj sei. no '.:1:a'l Å sii. s a d,;;r:! 

nokl-:a. 

Æ e en t osk å e n to1osing. Y.offer koinn ttj æ sei de t æ hadd 

tænkt å sei? I.len koffer h e lvet koinn d 2m itj v t3r s æ s j øl? Sei 

det son det xz e? It j set t som i l:irkat E dæm r eidd? 

Kainn nå i tj vær det heiller, for f'l fe:c;ten f orrige l ordan 1-:lart 

hai nn Jens å i:.1:ap e n sånn baluba ned d is· :c: s _jo:.o.n ~in 2.t halve 

sels!:apet i sitt sti l le sinn svor ailler a f æs t s~.r:n'l'"n r.-,ed el e t 

slage t meir. ~on U~ri sa det en lrv eill e be s økt å: Ha inn J e ns må 

ba.re be søk mæ. He n b'nne'n å di s >,1 t e r, s t e det r e tt utt . 

Så redd? Hei. 

Sl:oilla ha lil'.:a å e;i tt hainn Jens en dask i tr;r net, s { bi s e t oi nga 

å frem..'!!edord rced fori: la::-·inga h a flacra :·cintJn. Fe. tt' n t e å 

vær sæ sjøLSei }:a'n meine, rætt fra hjæ:rte, ·å. itj s ett som ei 

d o sering s rne.s t in å dur så dæm :.små grå'an , spring å i:;jørnse sæ. 

Men slikt gjør•n bare itj. Fan · å. 

Æx vil da gjærn hør om sosialisme og kolles do1:k kain tF.mk dokk 

at verden ska sje ut. Koffer kainn dokk itj · fortælmæ litt meir? 

Æ e interessert i KX, men tørs itj åta ssritte å abonner. 

Ka.inn det i tj faill dæ inj å forklar · mæ litt meri så æ icainn 

slutt å vær så reidd? Kainn det i tj faill dæ inj å slåss med mæ? 

Å for guds s l:yld: Slutt å mas. Du hæng på som en klegg, 6 så 

gir d,1 dæ før. du har b' ynt. Må flir når æ høre du 1:jæn krypan 

med de utvaska spørsmålan din. 

Edet . itj nå te selgar i dæ? 
Innerst inj trur æ at æ koinn tenk mæ å vær en fandenivoldsk 

opprører. I.'iot d·epart ementkj el t r ingan, sl:a-:teflåeran, rnili taristan 

å aill -ainner toi l lingan som styre oss. J,:en kolles 1:ainn æ vær 

'.let? Hvis rv:sseran kjæm, som dokk sei dæ;::i gjør, 1:a ska re finj 

på da? 
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y .:i t , · ., . 
. •' ' nin ne. 

<l o1· ~. (.;r c .4 ø1, · -:.- 1] t:s ~.:~:G. ') ~r :: .i.. ! •nr. r:: ·: :-,!~'. -~ c:. 1 :-ian? 

Av i': t c v i , .;" det i;u:·; dol:ker r.:1:&r:ir: dr,1:1~-., r over å v,.,r ,:cJ 1 ;}et 

r,e. r·t.~ r.: t dC'L·;~ c-r 2. . n o1 :L v ~jt li 1: s o: . i. nnt; r z i.. i n.n !e nt s ånn s om d et.. 

f ~n~ e ro v i l it ~ .~ kom t e A trives, 

r fc1- lL':f C: ~t~· :-:·'i ;.y . I.~en rr: v i l vi t ~:1t: i r . i. t · vil g~jern :"' i nn ut 

l: n æ , ui nn _s j or. r: e ov e r alt. Do,:l:er c : .c :: Jr e L:Ecu m.'D l:v ær dag. 

Høflic u :rn rc:å r d o1:l-: cr å j abb f or rcy poli ti ,c.l:. , Jmæ): Tr,27::1:er 

føl e rn e inn ved fø :--::: te r-: r. tyd.ninc til motsta!'ld. !"ller i:lt'tr villt 

oppklar~F]g 
OPPKLA~D TG: Slik overskrifta på siste innleg g om II s o lbær

busker" står, er den il:ke til å forst å . Erik me nte jeg måtte 

stikke fingeren i jorda, Ettersom jeg mente å sitte med 

fingeren nettopp i jorda, beg:'nte jeg å lure p å hva som var 

op p og hva so n var ned, og hvor jorda egentlig var hen, 

Derfor s l: ull e det stå "hvor i all verden er j orda?" 

For øvri g v a r innleo;et prega av liastverl: , O[. jeg håpe r på 

svar f r a Erik, slit: at det s l:al bli anlednini; til å ko=e 

videre ned d i s h , s .~onen. 
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os~mote 
DS-møte: En gjeng "guruer" i lange.alvorlige og intense 

diskusjoner om høytravende politiske tema. 

Og dit skulle ganske alminnelige.dumme meg? 

Denne forestillinga satt i bakhue, sjøl om den nok var 

endel moderert etter at jeg hadde hørt diskusjonene og 

truffet endel av folka på distriktsårsmøtet. 

Og inntrykket etter første møte? 

En gjeng forholdsvis vanlige<i·våre kretser) kvinner og 

menn i hektiske,overflatiske diskusjoner om tu~en praktiske 

ting. 

Jeg håper alle de praktiske oppgavene som måtte løses 

var spesielt for det første møtet i et nytt DS. 

Grunnen til at jeg hadde lyst til å sitte i DS,var nemlig 

at jeg ville være tilstede på,og lære av.grundige politiske 

diskusjoner for å utvikle meg sjøl,og kanskje heve det 

politiske nivået i laget mitt.Og jeg har ikke gitt opp,denne 

sida kommer nok sterkere igjen på senere møter. 

Ellers er nok de gamle ringrevene "guruer" gode nok,men de 

er istand til å snakke sånn at vi vanlige dødelige forstår, 

og stemningen var positiv og avslappa nok til at det ikke var 

vanskelig å be om ordet.Kanskje er jeg ikke så dum som jeg 

sjøl har trodd heller.Jeg følte meg ihvertfall ikke utafor 

sånn sett,men likevel var jeg utafor i mange av diskusjonene. 

Jeg er nealig ikke fra byen.og det var tydeligvis resten~ 

Så allerede første møte viste at jeg som distriktsrepresentant 

har en viktig oppgave i OS. 

El len 
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mijtt forste mote med distriktstyret 
ETTER Å HA VÆRT fJEl'I.Et-' AV RØRSLA I FLEPE }p, BLE JEf- p}. SISlE DISTPIKTS

ÅRSt-'ØTET VALGT I~ I IE ' 
.EG VAR IKKE SÆRLIC. VILLlf- TIL J. BLI M:P I ['S, MYE P,G,A, EN KRITISK 

~UNING TIL LErELSEN I PAPTIET~SE ~ PN-PERI), ÆDP FOR Å BLI 
O'Æ~RT OG BPPSLU<T AV 11BYR0KAATIET'' 

NA. HAR IU 1. ffiffl BLITT A'MJLDT OG JEG Kft' fELSKIW. (;JENt-01 OCT, 
JEG BLE pos1T1vr o'ÆRP.ASKA, SJØL or-1 ocT vAA ET AABEIDSr•mi. w.sSE GJPRE
KA.L, ORGANISERING OG PLANLEffiING, 
~ER f-'ØTET vAR sl.IK FORDI iu vAA iir 1.11m: ETTER msTR11<Ts}Rst1TITI 

. . -
OG AT OCT BLIR LITT fJER Prt.ITIKK OG MINDRE RC'T NESTE GANG, 

Sn LEN: KARAKTER 

PLANLEGGING: li 

IKKE ARROGANSE li 

STEDET: li 

POLITIKKEN li 

KVIN'JECFPIWRET 
11 

TEKNISKE li 

8 POENG 

6 
8 
3 
6 

10 
10 

li 

li 

li 

li 

li (KVINNFCU<A Wi.R SIJTT GJENNCM FOR FULLT) 
li 

SoM OCRE SEP EN KARAKTER p} 8,5 POENG, J'ET ER IKKE VERST! 

~Gro-1 I Ds 

• 
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