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I. DIREKTIV OM SOMMERINNSAMLINGA 

Pr. S.august er vi kommet mindre enn halvveis i innsamlinga. 

Det alt vesentlige er samla inn på leire/helgeseminarer. 

I fjor ble innsamlinga drevet nokså organisert også etter at 

leirene var ferdige ,med utgangspunkt i RV-grupper og valgkampen 

Vi har ikke slikt opplegg i år. Det er derfor helt nødvendig at 

innsamlinga drives på vanlig organisasjonsmessig måte i partiet. 

Den må drøftes av distriktsledelsen og lagsledelsen og tas opp 

som punkt til behandling på lagsmøte. 

Det er vanlig at det er kamerater på leir/helgeseminarer som 

har dratt lasset når det gjelder innsamlinger. Men dette er helt 

urimelig. Det må være et klart siktemål at medlemmer som ikke 

drar på leir skal bidra på lik linje med de som er på leir. 

Alle partidistrikter har fått ei målsetting og pålegg om å 

bryte den ned på de enkelte laga. Lag og DS må jobbe målbevisst 

for å nå den tildelte målsettinga. 

II. DIREKTIV OM HØSTAKSJONEN FOR KLASSEKAMPEN 

For tredje år på rad setter partiet nå i gang en hØstaksjon 

for Klassekampen. 

Som kjent er at av KKs store problemer at frafallet av abonn

enter er for stort. Vi har fått erfare at det er ikke noe som 

heter "En gang KR-abonnent-alltid KR-abonnent". Det kreves et 

omfattende og allsidig arbeid fra partiet for å holde på abonn

entene • F.eks. er det opplagt viktig at avisa er god og hele 

tida prøver å utvikle seg. Akkurat nå satser vi nokså mye her, 

og vi håper det skal bidra til å minske frafallet og gi grunnlag 

for nyverving. Men, det er reint illusjonsmakeri å tro at dette 

i seg sjØl skal lØse problemet med frafallet. For det er ingen

ting som kan erstatte det helt avgjørende massearbeidet , for

nyingsarbeddet , vervearbeidet som gjØres av de mange partimed

lemmer i sitt eget politiske miljø, blant venner og familie. 

Når vi ser på frafallet må vi vurdere det i lys av feil i 
, 

hele måten partiet arbeider på: Vi blir kjent med folk i politisk 

arbeid, vi oppsøker dem en gang eller to- vi oppnår kanskje at 

de abonnerer. Så er det slutt. Vi er fornøyd-eller kanskje vi 

ikke vil være påtrengende. Vi verva i vår ca 1250 abonnenter, 

mange av dem nye. Det sier seg sjøl at for å holde på disse er 

det helt avgjørende at de oppsøkes, utvikles personlig kontakt 

med og at det diskuteres politikk med dem. Ellers er sjansen for 
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at de faller fra temmelig stor. 

I tillegg til det mer "normale" frafallet så er frafallet 

i vår/sommermånedene større enn ellers pga opplØsningene som 

fØlger med ferietida. Det er viktig at vi driver aktiv abonne

mentsverving ved universiteter/hØgskoler ved semesterstart. Her 

må vi starte tidlig og samarbeide med NKS lokalt. 

Vi kommer i høst til å gjØre en god del for å styrke avisa 

innholdsmessig. Diskusjonen er ikke kommet så veldig langt ennå. 

Men ,to sentrale saker er klare: 

-Avisa skal dekke kvinnekampen på en kvalitativt bedre måte med 

en ny journalist. Innsamlinga gjØr det mulig å realisere dette 

som lenge har. vært et ønske hos mange. Og vi trur det er mulig 

å verve nye abonnenter på dette grunnlaget. 

-Avisa skal bli bedre som riksavis, med mer reportasjereising 

og mer arbeid for å utvikle lokalkorrespondenter. 

Opplegg for hØstaksjonen: 

HØstaksjonen skal vare fra lS.august til !.november, dvs. 

12 uker. Målsettinga er å verve 1200 dagsavisabonnenter ( I 

samme periode i fjor klarte vi 1272) 

Målsettinga er brutt ned på de enkelte partidistrikta. DS 

skal bryte målsettinga ned på de enkelte laga. 

Målsettinga for partidistriktet er ••••••••••••••••• (påfØrt 

formannens eksemplar). 

Målsettinga for partiavdelinga er •••••••••• (påføres av DS) 

KK vil som vanlig bringe oversikt over ververesultatet hver 

lØrdag. 

Det blir tilbud til nye abonnenter i aksjonsperioden. Tilbuds

prisen blir 160 kroner for et kvartal ,samme tilbudspris som i 

vår. Det blir laga tilbudsblokker. 

Det blir laga agitasjonsmateriell som sendes til alle abonn

enter som er stoppa siden l.S. 1980, og til alle som abonnerer 
... 

på lØrdagsavisa, med et spesielt tilbud for å få fler til å gå 

over til dagsavisa. 

Distrikts- og lagsstyrer får i denne rutina tilsendt oversikt 

over abonnenter i sitt distrikt som er stoppa siden l.S. 1981 

og oversikt over lørdagsabonnentene. Stoppa abonnenter og lør

dagsabonnenter skal oppsØkes. 

' ' l 
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Fra KK sentralt vil vi prØve fØlgende eksperiment: En god 

del enkeltpersoner og organisasjoner (klubber/fagforeninger og 

andre) vil få gratisabonnement i l 1/2 måned, som så fØlges ! 

opp med tilbud. Vi trenger tips på både enkeltpersoner og organ

isasjoner som det har noen hensikt å gi et slikt gratisabonnement 

Send tips til KK sin salgsavdeling. 

Behandlingsmåte: 

Distrikts- og lagsledelsen må diskutere hØstaksjonen, lage 

et opplegg med klare ansvarsforhold og ta de nødvendige tiltak 

for å nå målsettinga. Lagsstyret må legge fram sitt opplegg på 

lagsmøte, bryte gjennom overflatisk enhet og sjØl gå i spissen 

for arbeidet. 

Endel lag driver halvhjerta arbeid med KK. Noen lag driver 

knapt nok KK-arbeid i det hele tatt. Det er uakseptabelt og 

brudd på stående direktiv at lag neglisjerer partiets propaganda

arbeid. Klarer ikke lagsstyret å løse de politiske problema, 

må styret melde fra til DS og be om hjelp. 

På steder der det er aktuelt må DS/lagsstyret diskutere 

høstaksjonen med NKS. 

III. MELDING OM DEBATTOPPLEGG OG FASE- OG TEMPOPLAN FOR 

VALGKAMPEN -83. ------------------------------------------------------------
l. Debattopplegget for lagsdiskusjonene om valget-83 kommer 

i oktoberrutina. 

2. I oktober-TF vil vi presentere et forslag til fase- og tempo

plan for valgkampen -83. 

. ,, 
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