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I. PARTIDISKUSJONEN LEGALT - ILLEGALT 

L) Materialet til avde l i ngsbehandlinga av dette er fØlgende: 

-~~~~~~~!~-~-!~=~~~-' til alle medlemmer. 

NB! De røde midtsidene ,med de 3 debattinnlegga , skal samles 
inn igjen etter avdelingsbehandlinga , og makuleres av styret. 

Av . styret må sø r ge .f or at medlemmene får lest gjennom dette 

før møtet (og evt . no tere seg ting de umiddelbart er uenige 

i). Start gjerne opp med dette raskt ,sjØl om møtet skal 

være seinere i høst (En i s tyret pålegges å ta hovedansvar for 

dette). 

Styret må ha en inns t illing på klassifiseringa klar til møtet 

Diskuter på forhånd med kamerater det er usikkerhet på 

klassifiseringa av. 

Direktivet skal QEpbevares sikkerhetsmessig forsvarlig av 

styret -dvs . ikke makuleres. Medlemmer som k ommer til 

seinere skal også klassifiseres. 

2) Rapportering: 

Se TF ! 

Dere skal levere rapporten til DS innen 

u~ av DS ) . 

Il. BEHANDLINGA AV ARBEIDSPROGRAMMET 
~--~--------------------

(fylles 

l. Fors l ag til nyt t Arbeidsprogram. skal væie ferdig trykt 

i s lut t en av aug ust. 

2. Det blir sendt ut ,pr. oppkrav, en v i ss bunke til hvert 

distrikt( antall o ppgis t il DBa i denn e sendinga). 

DS påleg ge s å . sørge f o r a t rest- antal l §t blir skaffa, 

u tifra hva slags distribusjon soppl e g g som er mest hensikts

me s ssig i distrikte t (spredning gjen nom rutine ,eller at 

e nkelte avdelinger får påleg g om å s ka ff e/bestille direkte. 

Hvis ei avdeling bestiller pr . pos t , må bestillinga 

s plitt es opp på minst to per soner ) : 

I avde l i nger som bli.r p ålag t av DS å skaffe programmet sjØl , 

e r sjØlsagt s tyret. ansvarl ig f or at alle medlernmer får det . 

Vi oppfordrer ste r kt om å s elge programforslaget også til 

sympa tisører . 

{ Prog rammet bli r d is t ri.bu e rt v ia K/ S Studietjeneste) 
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3. Som tidligere meldt , tilrår vi at den avsluttende 
avdelingsbehandlinga av programmet ikke blir før i okt/nov~ 

Ddt vil bli prøvd dratt igang endel diskusjoner i KK~ 

Det vil også være en fordel å få starta mer "uformelle" 

diskusjoner i avdelingene ,før sluttbehandlinga; markermng 

av uenigheter og "sterke" synspunkter som eventuelt-sak på 
avdelingsmøter allerede tidlig i hØst. 

4. Når det gjelder hva avdelingene skal behandle , vil Yi 

ikke kreve at bessemte ting skal behandles spesielt . 
. i 

På slutten av hvert kapittel er det beskrevet hva s · er 

endra fra tidligere , og hvilke motsigelser som program~ 

komiteen har støtt på . • 

Avdelinga må prioritere utifra hva de mener er viktigst å 

uttale seg om . For det samla resulxatet tror vi o~å 
det er bedre at avdelinga behandler en ting veldig godt, 

istedet for å fare"lettvint" over flere ting. 

Det som teller er mest mulig konkrete forslag , som kan 

stemmes over som ny tekst~ 

ved siden av at avdelinga kan levere inn forslag ,kan sjØl

sagt også enkeltkamerater gjøre det. 

>. Arbeidsprogramkonferansen. 

IfØlge partiplanen legges det ikke opp til "full rulle" 

med delegatkonferanser og Landskonfieranse. Konferansen 

skal være rådgivende overfor SK ,og SK vedtar det nye 

Arbeidsprogrammet v .intqoren 1i81. 

Slik sett er avdelingsrapportene svært viktige ,for å få 

fram synspunkter o g forslag fra hele partiet. 

Hvert distrikt får rett til å sende et bestemt antall 
deltakere til konferansen , i tilleqg kan det sØkes om å 

få stille med flere:, 

Deltakerne fra distriktet pekes ut av d~ltakere fra avdelingene 

Dvs. Hver avdeling: må sanunen med rapporten fra prograt be:

handlinga,meldd fra om de vil sende noen til Arbeidsprogram

konferansen; oppgi navn på vedkommende. 

Hver avdeling har rett til å peke ut en kamerat fra sjølve 

avdelinga. 

Avdelinga kan også fo reslå folk fra andre avdelinger ,som 

de ønsker skal komme i betraktning på eventuelle tilleggs

sØknader fra distriktet {jfr. ovenfor) . 

Det pålegges ikke å gjennomføre distriktsvise konferanser, 
med behandling av programmet. Det som må sikres er at 
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de kameratene som avdelingene har pekt ut som kandåda·ter 

til Arbeidsprogramkonferansen , må gis hØve til å velge ut 

hvem som skal dra fra distriktet; enten ved å møtes eller vi~ 

andre former for kommunikasjon, dersom dette ivaretar sikkerhet 

og demokrati godt nok. 

~: Konferanseavaift. 

• 

Som tidligere ,må konferanser av denne typen ha eget budsjett , 

finansiert av en konferanseavgift. 

Konferanseavgifta blir 4o kroner Er· medlem . 

(dessom distriktet får utqifter i forb. med evt. møte for å 

peke ut distriktsdeltakerne , må det ber~nes tillegsavgift 

for dette ) . 

Om det enkelte Bedlem betaler avgifta ,eller det dekkes av 

avdelingskasse avgjØres av avdelinga. 

Avgifta skal betales til DS sa!Th-nen med rapportene ellers . 

7. Rapportfrist . 

Avdelinga må levere rapport fra behandlanga ,med vedtak og 

forslag, ånnen slutten av november (DS gir nø~ere dato: ...... ) 

Foruten vedtak og forslag ,skal følgende leveres samtidig: 

-Navn på kamerat som avdelinga ønsker skal være med på 

Arbeidsprogramkonferc.:.nsen (fra egen a· ... .rd) , og evt. forslag på 

andre karaera te:!:.· utafor avde:!.iLga. 

-~onferans r~avgif ".: på kroner 40 x antall medlemmer i avdelinga 

(ikke inkludert kandidatmedlemmer) 

CII. S0!-1!>1ERINNSAMLINGA TIL PARTIET 

Lagsarbeidet avgjør nå om vi skal gå imål! 

I skrivende stund nærmer vi oss 250 000, og leirene i Vestfold 

og Trøndelag bringer oss nærmere 300 000 , et resultat vi regner 

~ed er i havn ca !.september -omtrent s om forutsatt ..... 

Nen, det er fortsatt svært få. innbetalinger fra de fleste fylker. 
SjØl om det står flere personer bak noen av beløpene ,så veit vi 

at en alttor stor andel av medlemmene ikke har botalx~lO øra-ennå. 

Bakgrunn og politiske mål er presentert grundig og KK har hver 

lØrdag siden 24 . nlai omtalt dette . Vi bringer her hovedstolpene 

en gang til: 
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500 000 KRONER TIL EN POLITIKK FOR FRAMTIDA. 
STOL PÅ EGNE KREFTER. 

En.konkretisering av nøyaktig hva pengene skal gå til er 

svært vanskelag å gi. Men, det er klart at det blir satsa på 

å prioritere ny faglig sekretær for offentlig sektor, og at 
høstens store kvinnekonferanse blir sikra grundige forberedelser. 

Kjersti Ericsson omtalte innsamlanga i KK 28.6, og sa bl.a.: 

-Altfor ofte strander politikken vår på dårlig Økonomi. Me 

burde hatt råd til å invitera interessante folk frå kampen i 

3.verden til Norge -og sende dei rundt i landet. Tenk kva med 

kunne ha lært av det! 

-BØllekursa har vore svært nyttige -me vil gjerne utdanne 

fleire leiarar ,og lage spesialiserte kursopplegg f.eks. for 

s·kulej enter. 

-Det burde ikkje vera vanskelreg å nå ut med kvinnepolitikken 

vår til nye grupper ,f.eks. innafor offentlig sektor. Men, alt 

dette forutsetter pengar ... 

Det har vore eit spennande og dramtisk år så langt. Spesielt 

kvinnene og lærarane har stått påv AKP har vore svært aktive 

med ein viktig politikk, men mye har me brent inne medfordi me 

har hatt for dårleg råd. Og den offentlege sektoren har vare 

uuderprioritert. For å være på høyden treng me ein ny fagleg 

sekretær for offentleg sektor. 

-Me har behov for å reise sjØlv også - gruvestreikane i England 

og Belgia kunne lært oss mye om fineden sin taktikk. 

-Stå på-og ikkje tenk bare på partimedlemmdr. Mange utafor partiet 

er vållige til å Spytte i kassa for politikken vår! 

ØSTLAND~LEIREN FOR~IDLER~E FØLGENDE FORMÅL FOR INNSA~~INGA: 

-KAN DU TENKE DEG Å INVESTERE I 

-J\KP-jentenes fortsatte kamp for 6-timersdag og normal 

arbeidstid 

-Partiets oppfØlging av vårens tariff-oppgjØr -ddt kan bli 

en het høst også .... 

-Fortsatt kamp mot DNA/LO-el.teskapet. 

-AKPs studier og undersøkelser ,diskusjoner og konferanser 

for å skape flere og bedre klassekjempere og internasjonalister 

-Sikre partiets sentrale apparat og Øke dets handlekraft-

i hele landet. 
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~ar dere rapportert til DS ? 

I for rige direktivhefte ble avdelingene pålagt å rapportere 

til DS ,i agust, om innsamlingsareb~idet sitt ; tiltak og 

resultater. 

DSa har nå fått tilsendt alle innbetalingsblankettene innkommet 

pr. 15.8. De som gjelder for avdelingas område er enten vedlagt 

her ,eller det er mul~g å få opplysninger ved henvendelse direkte 

til DS. 

Eventuelle ko~~entarer fra DS: ....... . . ... ... . ..•.•.. .•• 

!2 J.Jlli!$1: Jj!- : 

Avdelinga må på fØrste avdelingsmØte ta opp innsamlanga', med 

den enkelte medlem og hva avdelinga ellers m& gj Øre fo r å nå 

målsettinga si. 

V. STØTTERINGEN TIL "KLAQSEKAf\1PEN" 

I egen sending til avddlingskasserer fØlger et brev fra KR

disponenten og en informasjon fra ansvarlig for stØtteringen. 

Hvert distrikt har fått tilsendt fullstendig oversikt over 

deltakere på støtteringen i s i tt distrikt, som skal oversendes 

de enkelte avdelin~ene (se nærmere i orienteringa fra støtte

ring-ansvarlig). 

Avdeli nga skal tidligere ha fått tildelt målsetting for 
antall støt.teringsmedlenuner. Utifra den oversikta dere får 

skulle d~re nå ha godt. ~grunnlag for å gjØre målretta framstøt 

for å u*vide støtteringen i avddlingsområdet. 

DIREKTIV: 

Situasjonen for støtteringen i området skal legges fram på 

styremøte i avdelinga, hvor det skal fattes vedtak om yyterligere 

tiltak fra avdelinga si side. 

OM PARTISKOLE:N - OG STUDIE.rviA'rERIALE --------------------------------------------
-Vi viser til artikkel i TF-august om utviklinga av partiskolen. 

Både distrikts- og avdelingstyrdr må diskutere hva som kan gjØres 

for at medlenuner etter jan. -84 kommer med på de partmskolekursa 

de har rett og plikt til å gå på . 
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-I denne sendinga fØlger et brev til alle avdelinger om 
·K/S Studietjenester A/S .. 

Styrene p1å diskutere hva som kan gjøres i forhold til 

kommisjonær - og abonnementsordningene på materiell som det 

er redegjort for her. 

V.I o OPERASJON DAGSVERK -86 

Opersjon Dagsverk i år går til Afghanistan. Både Afghanistan

komiteen og Afghanistanhejlpen stiller med prosjekt. 

SjØlve aksjonsdagen er totsdag 23.oktober. Hen, i perioden 

l3-23.oktober er det slkalt "Internasjonal UKe'' på de videre

gående skolene. I denne vil det være d~skusjon~møter og 

studiearbeider, ikke bare om Afghanistan men også på andre 

spørsmål knytta til 3.verden. 

Det er muligheter for partiet og ungdomsforbunda til å spille 

en rolle her. Ved utdeling av materiale , ved å tilby innledere 

på Mø-ter osv. 

Vi oppfordrer distrikter og avdelinger til å ta denne saka med 

i betrakning ,når de"legget opp. hØstarbeidet sitt. Ti l å 

utnytte dette til å spre vårt syn og knytte kontakter blant 

skoleungdom . Og til å prØve å få organisert fortsatt Afghanistan

arbeid på flest mulig steder i kjØlvannet av OD-86. 
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