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Forts. fra. s. 3: 

Noe annet opplegg kan vi ikke se vil kunne fungere i praksis, 

over lengre tid. 

Laget må derfor sende inn navn og adresse på de støttemed

lenunene de verver. Dersom det e r snakk om kamerater som uuad 
ikke legger sjul på at de støtter partiet , er det best at 

disse sendes direkte til den oppgitte adressa. Andre sendes 

via organisas j o nskanalene. 

støttemedlen~ene vil få ti lsendt giroene i nøytral konvolutt. 

Selve blankettene vil bli utfyllt bare med nummer ,ikke navn 

og adresse. KontoeLs navn vil være nøytral. 

I tilfelle et; støttemedlem flyt·t.er , er det nødvendig å melde 

adresseendring til kontoen. Det gjØres da etter samme retnings

linjer som for fØrstegangsinnsending av navna. 

Sikkerhetsrisikone ved dette opplegget er først og fremst knytta 

til den sentrale oversikten over støttemedlemmene. Forholds

regler for å sikre dette best mulig vil bli tatt. 

For ekst.ra "fØlsomme" støttemedlemmer bØr det lages en "mellom

stasjon". F.eks. at vedk. betaler inn på kontoen til en parti

medlem , som j.g:jen sørger for innbet;,~l:ing_. til den sentrale 

kontoen 
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HØteopplegget for det 2 .:obligatoriske lagsmøtet denne våren 

står i ~F -april. Lagsstyra har også tidligere fått et eget 

hefte om dette møteopplegget. 

Studiematerialet til alle medlemmene vil bli spred'd ekstraordi
nært fra ca l.maL 

Vi ber osa ta tiltak for at dette kan spre~ til laga snarest 

råd. 

I TF er det henvist til en artikkel av BjØrgulv Braanen i 

RØde Fane, men det er ikke kommet med hvilkeL!!E_ det gjelder. 

Det er nr 5/83. 

Il. RAPPORTERINGA FRA PARTIDISKUSJONENE DENNE VÅREN. 
--------------------------~--·-~---------------------------

Vi vil ha inn rapporter fra begge de to obligatoriske parti

diskusjonene denne våren. 

Når det gjelder diskusjonen om kvinnene og arbeiderklassen/ 

6-timerdagen 1 Ønsker vi spesielt å få rappoitert hva slags 

til tak l aget: tar for å få oversikt over og kontakt med den 

kvinnelige delen av arbeiderklassen i området sitt - og hva 

slags utspill i 6-timersdagkampen møtet førte til. 

Uenigheter med, og kommentarer til, det materialet som ble 

lag·!:: fram, ønsker vi sjØlsagt også rapport om. 

Når det gjelder den andre diskusjonen, vil vi spesielt ha inn 
synspunkter på hvordan partiet skal møte den omstillinga som 

vil komme; Er det noe partiet som helhet bØr legge spesielt 

vekt på ? Tilsvarende for laget sjøl ? 

Vi Ønsker også kritikk av standpunkter og praksis som partiet 

har stått for· til nå. 

Hva slags materilae Ønsker laget at partiet sentralt skal 

bidra med i det videre arbeidet med å utvikle linjer for 

forsvaret av arbeidsfolk sine interesser under denne omstillinga? 

Vil laget påta seg spesielle oppdrag ? 

FØrte møtet. til noen eksterne tiltak ? 

:!"<apportfris ter :_ 

For den fØrste diskusjonen skal rapport leveres til DS fØr -sommeren (nærmere fastsatt a.v DS), slik at SK kan få inn rapport-

ene i august~rutina. 

Siden materialet kommer såpass seint ut, settes fristen for 
; .. . 
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den andrE. diskusj ones1 ti l a~~sru~:_~- ' sU.k a t :S S kan få levert 

de videre ved f Ørste anledning i september - og seinest i 

oktoberrutina. 

[II. OM KONTINGENTINNDRIVING~ .. 

Økonomirapporten til landsmøtet slo fast at det største 

problemet i \:6konorniarbeidet e r at inndriving av kont.ingenten 

i endel lag og distrikter er dårlig. Resultatet av man~lende 

fasthet i kontingentJnndriving a hl ir store restanser som 

lett glir over i at det oppstår ikke-betalende skik ~ i partiet . 

Derfor blir den vikt igste o ppgava for kasse r eren i distrikts

styra og laga å sikre inndriving a v kont i n g e nt i r2 t t t id 

(som e·tter det ju;:; terb-..: kontingentdi rektivet vil s i hver måneQ 

av lagskasse~er og etter hver t erminslUtt av DS-kasserer} og 

dr ive de politiske dis 1 ~.usjonene soJTl e ::::- r.\~dvendige :L forbind

else med d8tte arbeide t . 

r.,andsmØte t kunn·3 oppsummerL f r a.~.ngc::. n<J i kont .ingentinnbctaLLnga 

i slutteb a v landsmøt.epeL· i o den . Hen, vi må nå kons·tantere 

tilbaii:.:efall t il 9aml~:: ,;.y:;ld e:: og kan il l ustrere det med f Ølg

ende: 

2. termir; f o r 1984. fo r fal t t. :Ll be·t:aling l. septewber-84 , 

altså for o v-er 7 måned ~r siden. t;~~t J:ta:r; vært 2 r·utiner til 

sent ralen ~t:::_~~r d e n r u·t h'l.a kon..:in~·enten skulle v-ært innbetalt 

i. Pr. i dag mc:. ~1gl ? l' vi enn& innbete>.ling f ra 15 % av medlemmer::.e 

for denne termin€n .. De C15. r lig s te f ylken e HltJrdaland , Telemark , 

Finnmark og ;;;ogn og Fj ordane ) h <::.r betal t }:>are for ca :: o %. 

3.termi~ 1SS4 fo rfalt t il b e tal i n g v ed årskifte t, altså 

for over 3 mnd. ~,, .. _ -ier. Pr . :l.Jeg har "'.ri mottatt kontingent f o r 

vel 50 %. Dette skriv es lika i~r e i rutine, og vi v i l sjØlsast 

motta ende l kontin":.;c:n ·t i d en, men problemet e r at vi har ute·

stå~nde kantingen~ ~~r 2 nd e l h undre t n sen k roner . Disse p~ngene 

er d e t buc:~_,je t. t,~:r c med, o S;· de s tor~.: r- ~s~ansene s k ape r s ·,iære 

problemer for partisentr ;:1 l ens virk.so;nhz ::.. 

Det er stD~e fors~jelle~ n~! lJom di3 trikt ene og l aga . Det e r 

partidistr ikt soæ e r praktis~ tal t a j our for 3/84. Cg det er 

sj Øl sagt ll'kU'l~J8 1a}j G Om har !.:lit-~. rCC.mtingentf<Lrhold i den 

skjØnnest:e .Jrden . Men, del ·ci~1. S o:;rså ,som nevnt distrikt som 

bare har bet .l.l t SO% av kont:L; .. t.gent::e~l som forfal t. fo r o ver 7 

måne der side:;:1. Og det fins fa.ktisk l a g som s kylder all kontin

gent for 2 he le +:erm:i.ner . 
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På denne bak grunn gis fØlgende ~irektiv: 

l. Styret i alle laq må straks gå gjennom lagets kontingent

situasjon. Dersom laget skylder kontingent, må det sette•- ivekk 

tiltak~som bringer laget ajour med kontingenten til sommeren. 

Om nØdvendi g må kontingents.ituasjonen tas opp som egen lags

d iskusjon. 

2. DS må gå gjemnom situasjonen i partidistriktet og ta tiltak 
for å bringe distriktet ajour til sommeren. 

3. Økonomiutvalget vurderer lO partidistri!j.t ·til å ligge så 
dårlig an i kontingentarbeidet at de har beslutta å reise-dit 

for å diskutere problema. Dette blir konferanser med de ansvar

lige for Økonomiarbeidet i distriktet, sammen med kassererne 

i de laga som har betydelige problemer i kontingentinndr~vinga. 

De distrikta som får pålegg om slike møter ,får melding om 

dette i særskilt brev i denne rutina. 

For å styrke partiøkonomien og bånda mellom partiet og det 

nærmeste sympatisørskiktet vi l vi starte verving av stØtte

medlemmer til partiet. _Det i nnebærer at yenner av partiet 

støtter par t iet Økonomisk , ved å tegne seg for et fast måned

lig beløp. (Se ved l agte bre v med oppfordring om å bli støtte

medlem). 

Praktisk talt alle lag har i sitt omland en eller flere 

kamerater som g i r ster k støtte til partiets politikk , og 

gjerne har gjort det i en årrekke, ut.en at de vil bli medlem 

Noen av disse vill e sikker t ,de rsom det praktisk ble l agt til 

rette for det, også qjerne støtte partiet Økonomisk . 

Derfor pålegger v i styret å drØfte aktuelle folk, og kasser

eren i laget må l ede arbe i det med å få dem til å bli stØtte

medlemmer . 

Dem andre aktuelle målgruppa er studiesirklene. Partie t driver 

nå ei rekrutteringskampanj e. Sirkellede :.:- må pålegges å ta o pp 

spørsmålet om s t ;;e.:ern.edlems kap med folk på sirke l en som ikke 

vil bli medlem. Vl konuner t .i.l å bruke hver rekru·tter angskampan je 

framovEI.r t i l også å bygge ut s tØtt.emedlemskapsor:dninga. 

Sikkerhe t en : 

Som det f ramgår av det vedla9t.e brevet, legges det. opp til at 

det i hoveds~k ~kal innbetales pr. giro ,direkte til en sentral 

adresser lignende andre støtteringer og innsamlingskampanjer . 

forts. frams_;i,.dii. 
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