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DS - LEDER-KONFERANSEN , l.-3.NOVEMBER 

Dagsorden for konferansen: 

Hovedpunktet blir arbeidet med grunnorganisasjonene. 

Vi vildrØfte erfaringene sålangt ,når det gjelder arbeidet med å 

styrke avdelingene det siste året. Er vi på rett vei ? Gir det 

resultater når vi jobber etter de retningslinjene som er pekt på ti i 

nå ? Hva er det som særpreger de ulike avdelingene nå ? 
Dessuten vil vi drØfte arbeidet med grunnorganisasjonene i tida 

framover - i samband med en vurdering av partiplanen. 

Er partiplanen i samsvar med målet om å styrke avdelingene ? 

De 2 andre større sakene på konferansen vil bli: 

-Arbeidet med Klassekampen. 

En særoppfØlging av grunnorganisasjonsdiskusjonen ,med spesiæll 

vekt på å gå gjennom opplegget for "KK-året". 

Informasjon og diskusjon på det som har skjedd rundt KK/Duplo vil 

sjØlsagt også komme inn under dette. 

-Den politiske situasjonen. 

En vurdering av situasjoene etter valget ,og hovedsakene i vårt 
"kjØr" framover. Hva som vil bli kjØrt i "spiss" her ,vil avhenge 

noe av utviklinga. Men, sannsynligvis vil linja for kampen for 

6 -timersdagen videre framover og taktikken i kampen for å bryte 

~ ekteskapet LO-DNA få størst plass. 

........._ 

Det vil videre bli en gjennomgang av situasjonen i partiØkonomien, 1 

med bakgrunn i at arbeidet med kontingenten ikke er tilfredsstillen~ 

i flere distrikter. 

Dersom det er ting av allmenn interesse ,som bør inn på sjølve saks l 
lista, ber vi om at du varsler oss. 

Forberedelser: 

-Partiplanen, som sendes ut nå, er et viktig dokument å st:udere 

til konferansen. 

-I neste rutine kommer mer materiale på konkretiseringa av års

planen for 1986 , spesielt for arbeidet med Klassekampen. 

-En viktig del av forberedelsene er det arbeidet dere gjør lokalt 

i å undersøke og vurdere situasjonen i grunnorganisasjonene. 

I den sammenheng vil vi også pålegge dere å sende oss en "grov

vurdering" av situasjonen på forhånd (via oktoberrutina), for at 
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vi skal kunne sammenfatte landstendenser best mulig til konfer

atisen. 

Vi ber dere svare på fØlgende sa~er: 

l) Hvor stor del av avdelingene oppfatter seg sjØl som h.h.v. 
- i framgang 

- i tilbakegang 

- på stedet hvil 

(målt i forhold til utviklinga det siste året ) 

2) Jobber avdelingene med å styrke den strategiske planlegginga si 

Eks:-hvor mange jobber etter en eller annen fast plan, som 

strekker seg over min. 1/2 år ? 

-ble det gjort vedtak om å fØlge opp kvinnedisk. i vår og 

"kapitalisem/omstillings"-møtet med videre undersøkelser/ 

tiltak ? Og er disse begynt å settes ut i livet ? 

Er det samsvar mellom avdelinger som er framskredne på disse 

områdene og avdelinger som regner seg som i framgang ? 

3) Hvilket samsvar er det mellom avd. som regner seg i framgang og 

avdelinger som legger .vekt på - KK-arbeid ? 

rekrutteringsarbeid ? 

4) Hvordan · er ~tyreaktiviteten i de ulike avoelingstypene? 

5) Er avd. i framgang også prega av å være aktive utad i den politi1 

ske og Økonomiske kampen ? 

6) Hva kjennetegner spesielt de avdelingene som regner seg som i 

tilbakegang ? 

7) Hva vurderer du/dere som de viktigste politiske/ideologiske 

uenighetene i distriktspartiet nå ? 

Er de knytta til spesielle avdelinger ? 

Er det noe pådriv i å utvikle disse uenighetene ? 

8) Pluss annet dere mener er viktig å få vurdert i sammenheng med 

grunnorganisasjonsarbeidet. 

OppmØteavtale: 

Denne vil komme i neste sending. 

Men~ som tidligere meldt må du være forberedt på å reise fredagen. 

Dere som er avhengige av flyreise bør være ute i god tid med å 

bestille /kjØpe bilett , for å kunne oppnå moderasjon. 

(Det er antyda hvilke fltavganger som foretrekkes for de det gjelde~ 

kameratslig hilsen 

for SKOU - Jan Berg 
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