
DIREKTIV OG MELDINGER 

TIL ALLE DISTRIKTSSTYRER 

FRA SENTRALKOMITEENS ARBEIDSUTVALG 

APRIL 1983 

------------------~---------------------------------

INNHOLD: 

I. Direktiv om opptak av NKS-medlemmer ..••... s. l 

II. Direktiv om 2l.august 1983 ...•••.••....•.. s. 2 

.III. Melding om hjelpearbeid for Nicaragua ...... s. 5 

IV. Direktiv om landsfrak$jon for idrettsarbeid s.S 

V. Rapportkrav om l.mai . ~ •.•.•....•...•....•. s. 7 

VI. Rapportkrav fra Kap~talenstudiene .•.....•.. s. 8 

VII. Neste rutine •.•........•••..•.••........••. s. 8 

Vedlegg: Mater~ale fra SØr TrØndelag Volleyballkrets 

(Ett eks. til hvert DS ) 

Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2016



Vi viser til-nøstplanen , hvor rekruttering til partiet 

har fått en sentral plass i planen og til "stående dir. 

til DS om opptak av NKS-medlemmer som slutter å studere" 

(gjengitt nedenfor) 

Det nærmer seg nå semesterslutt og mange NKS-ere vil 

være ferdige med utdanninga si og søke seg arbeid. DS må 

se det som en viktig oppgave å raskt ta kontakt med de 

aktuelle NKS-laga i sitt distrikt for å få til møter med 

NKS-medlemmer som blir ferdige med utdanninga si , for å 

drØfte medlemsskap i partiet. 

Vi vil understreke behovet for å ta de opp som medlemmer 

av partiet lokalt før de eventuelt flytter ,sånn at det kan 

sendes overfØringsskjema til stedet de flytter. Dette er 

viktig for å sikre oss mot at de blir "mista" på vegen. 

Det v ·il også være gunstig å få ordna med medlemsskap mens 

de er"varme" i NKS , sånn at de får en kontinuerlig til

hØrighet til ml-rørsla. 

Vi ønsker at DS skal utarbeide en rapport om dette 

arbeidet ,om hvilke tiltak som blir gjort og resultatet av 

arbeidet. Dette ønsker vi for å kunne summere opp erfaringer 

fra denne måten å rekruttere på og samtidig få en kontroll 

på hva DSene gjØr med dette. 

Denne rapporten skal sendes inn i august-rutina. 

"Stående direktiv til DS om opptak av NKS-

medlemmer som slutter å studere 

R2/l 

Dir-DS-des.82 

------------~-----------------------------------------------

Partiet har til nå hatt svært dårlig grep om å "fange opp" 

NKS-ere som slutter å studere. All erfaring viser at vi 

mister kontakten med mange av NKS-erne som flytter fra 

læres~edet uten å være tatt opp i partiet. Vi har ikke "råd" 

til å miste denne resst:r~fl . Der f or dette stående direktivet 

til DS: 

1. DS skal i samråd med NKS på de aktuelle lærestedene skaffe 

seg en oversikt over når studenetene på lærestedet normalt 

slutter å studere. Ut fra dette må det bestemmes ett eller 

flere faste tidspunkter på åref der det legges opp til 

diskusjoner med NKS-ere som skal slutte. Ta hensyn til at 

det ofte kan være for . sent i den siste eksamensinnspurten. 
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2. DS .bør sjøl ta grepet om diskusjdnene med NKS-erne. Bare 

unntaksvis bør dette overla·t:.es til aktuelle avdeling (er) 

· ·al'e·ne. På de store lærestedene kan dette være en stor opp

gave . Men vi kan også få stor uttelling , så det er verd 

innsatsen. 

Det be~te er å samle 2-4 studenter og ta første diskusjonen 

med dem samlet. Ut fra resultatene av denne diskusjonen må 

det legges opp til videre diskusjoner eller samtaler / enkelt

vis eller felles • . 

3. De som ønsker det må søke medlemsskap på vanlig måte, om 

mulig til den partiavdelinga som orgo.niserer i området. 

Det må sikres at søknadene er behandlet og besvart fØr de 

drar fra stedet, men de som skal flytte umiddelbart må ikke 

tas med på møte i avdelinga. 

4. DS må også ta et sentralistisk grep om å få videresendt 

overfØringsskjema for samtlige som skal flytte umiddelbart. 

5. NKS-medlemmer som ikke vil søke medlemsskap eller ikke blir 

tatt opp må også tas vare på. DS må få adressene til de ~om 

flytter,· og sende et varsel til partiet på det nye stedet . 

. Dette må gjøres sammen med overfØringene av de som er tatt opp. 

NKS-erne det gjelder må få varsel om at det blir sendt slik 

melding . 

II.DIREKTIV OM 2l.AUGUST 1983 --------------------------
Innledning: 

:~!~~~g~~~-!2~l-l-~~~E-~2~_§2yj~~~-~2~!~!!~E~E!~!!~m~-: 

2l.august 1983 kan vi markere 15 års-dagen for Sovjets 

invasjon i Tsjekkoslovakia. 
I perioden siden 2l.august 1968 har Sovjet vist stadig nye 

aggresive framstøt i retning verdensherredømme: Kampuchea, . 

Afghanistan og Polen er de tre mest iØyenfallende. 

Samtidig som verden registrerer disse overgrepene ,vinner lederne 

i Kreml støtte i verdensopinionen som fredselskere og de mest 

villige nedrustningsvennene. Vi har de siste åra vært vitne til 

framveksten av en fredsbevegelse: hvor store deler vurderer 

Sovjet som en fredsvenn og ensidig 'retter skytset mot USA. At 

landsmøtet i Jern og Metall i Norge høsten 1982 bevilger store 

summer til Vennskapssambandet Norge-Sovjet , mens bevilgninger 
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til Afghanistan og Polen avslås, burde være en vekker. 

En sentral målsetting med 2l.august-markeringa i år må 

nettopp være å høyne forståelsen for Sovjets imperialistiske 

og hegemonistiske karakter og at alle enkeltovergrepa er ledd 

i en global strategi for verdenshegemoni. 

Arbeidet omkring 2l.august må gjØre det klart at freden i Europa 

bare kan sikres gjennom aktiv solidaritet med nettopp det 

afghanske, det polske og det tsjekkiske folket. 

Tre saker vil stå sentralt i 2l.august-markeringene i år: 

Sovjet ut av Tsjekkoslovakia- Støtt Charta 77. 

Sovjet ut av Afghanistan -støtt motstandskampen. 

Sovjet -respekter Polens uavhengighet. støtt Solidaritet

~ frigi de politiske fangene. 

I mobiliseringsarbeidet blir det viktig med propaganda og 

agitasjon på alle tre frontområder ,men vi tror at spesiell 

vekt skal legges på Afghanistan og Polen. 

Det vil bli tatt initiativ til å lage en landsomfattende lØpe

seddel, som enten trykkes sentralt, eller aller helst danner 

utgangspunkt for lokale lØpeseddler. Internasjonalt Utvalg vil 

spesielt ta opp samarbeid med Klassekampen for å sikre en grundig 

dekning i mobiliseringsarbeidet. 

2l.august 1983 skal bygge på arrangementene fra i fjor, med 

aktivt arbeid for å vinne oppslutning fra antiimperialistiske 

aktivister fra Polen og Afghamistanarbeide~ , fra fredsbevegel-

~ sen og Nei til Atomvåpen. 

I hvilken grad en skal arbeide for tilslutning fra lokale 

Afghanistankomiteer og Polenkomiteer , må være en taktisk over

legning lokalt, men vi er av den mening at svært mange steder 

skulle dette være mulig med grundig og langvarig arbeid. 

Arbeidet i fagbeVegelsen forut for 2l.august må bli spesielt 

viktig. Illusjonene om Sovjet står sterkt og revisjonistene gjØr 

stadige framstøt med sitt "freds" og passifismepreik. Tidligere 

års erfaringer har vist oss at spesielt i fagbevegelsen er det 

viktig å komme tidlig igang - henvendelser som kommer etter ferien 

har liten verdi. 

Derfor vil vi understreke at de enkelte distriktsstyrene må plan

legge 2l.august-arbeidet i år tidliger~ enn det som har vært 

vanlig. 

2l.august 1983 er i et valgår - 3 uker fØr valget. Dette må 
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få konsekvenser for hvordan arbeidet legges opp og hvilke 

krefter som kan settes inn. 

Selvom valget er et kommune/fylkestingsvalg, må RV sentralt 

og lokalt se det som sin oppgave å markere og utnytte 2l.august 

i valgkampen. På denne måten kan partiet gjennom RV drive fram 

2l.august-arbeidet på nye fronter. Foruten en uttalelse , en 

støtte til de lokale initiativa, kunne det være en ide å arrang

ere konfrontasjonsmøter mellom. partiene , RV kunne arrangere et 

internasjonalt møte osv. RV-aktivistene må trekkes med i mobili

seringsarbeidet foran 2l.august. 

Det er viktig at valget ikke blir en sovepute for å sluntre 

unna 2l.august i år. Istedet må partiet gå i spissen for å styrke 

arbeidet med å trekke RV med. Spesielt i forhold til fredsbeveg

elsen er det viktig at vi trapper opp arbeidet med 2l.august. 

Vi vil tilslutt nevne underskriftslister med pengeinnsamling, 

opprop i avisene , som metoder i arbeidet som mange hctr gude 

erfaringer med fra før. Vi må legge opp arbeidet slik at vi når 

ut til flest mulig med politikken foran 2l.august. 

Stå på! La oss få enda kraftigere markeringer 2l.august i år 

på stadig nye plasser! 

Direktiv: 

l. 2l.august 1983 skal markeres på så mange plasser som mulig, 

fortrinnsvis med demonstrasjoner ,men eventuelt med møter, 

konfrontasjonsmøter i RV-regi eller stands og propaganda

spredning. 

2. 2l.august 1983 skal markere tre saker: Tsjekkoslovakia, 

Afhanistan og Polen. 

3. Partiet skal spesielt arbeide for tilslutning i fagbevegel

sen, fra lokalgrupper av Afghanistankomiteen og SNP, fra 

fredsbevegelsen og Nei til Atomvåpen. Propagandaarbeidet inna

for disse gruppene blir spesielt viktig. 

4. 2l.august 1963 har sine særegne politiske krav. Samtidig skal 

partiet jobbe for at 2l.august får stadig stØrre betydning 

som en markering mot sosialimperialismen generelt og at arbei

det med dagen er med på å heve forståelsen for Sovjets imperi

alistiske natur. 

5. Partiet skal arbeide for å mobilisere RV til markering av 

21. august 1983. 
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III. MELDING OM HJELPEARBEID FOR NICARAGUA. --------------------------------------
støtt Latin-Amerika-gruppenes arbeid for å sende frivillige 

til Nicaragua! 

Partiet støtter fullt ut initiativet som er tatt av 

Nicaraguagruppa i LAG, på bakgrunn av henvendelse fra regjer

inga i Nicaragua , om å sende frivillige mannskap~r -for å 

ta over mange av de funksjonene i samfunnet som de utkalte 

soldatene i sandinisthæren nå skjøtter. Dette er en direkte 

støtte til forsvar av Nicaraguas nasjonale uavhengighet. 

Det er et absolutt nødvendig trekk for å stå mot USAs forsØk 

på å velte sandinistenes regjering og innsette Somozza~tro 

generaler. 

Å delta i arbeidsbrigadene i Nicaragua er et håndfast 

uttrykk for den proletariske internasjonalismen. Vi regner 

det som opplagt at flere partikamerater kan tenke seg å dra, 

og vi vil på det varmeste oppfordre folk om å gjØre det. 

Foruten aktiv innsats for Nicaraguas nasjonale uavhengig

het, vil deltakelse i arbeidsbrigadene i landet gi de som 

deltar en langt bedre innsikt i og forståelse og kunnskap om 

hvordan USA-imperialismen jobber og forsøker å redde sitt 

skinn i området. Samtidig gir det også anledning til å stud

ere Sovjets arbeidsmetoder for å vinne innpass. 

For å sikre et best mulig utbytte av partikameraters 

opphold i arbeidsbrigader i Nicaragua, ber vi distrikts

styrene om å anmode alle som skal dra om å melde fra til 

partiet sentralt ·,via DS eller direkte. 

IV. DI~~!JY_Q~-~~~Q§~~~§~Q~-~Qg_~Qg~~~§~g~~!Q~ 

Det har lenge ~ært etterlyst et sentralt initiativ 

for å gjenoppta arbeidet med idrettsbevegelsen. Etter forslag 

fra partikamerater som jobber aktivt i idrettsbevegelsen, 

vil SKAU nå gå inn for å danne en landsfraksjon for idretts

arbeid. Dette har blitt særlig aktuelt, forui det er under 

oppseiling en aksjon for Økt statlig støtte til idretten. 

Aksjonen har utspring i SØr Trøndelag, men kan komme til å 

bli landsomfattende i forbindelse med neste års statsbudsjett. 

Det haster derfor med å få samordna de kreftene vi har i 

idrettsbevegelsen. 
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SKAU mener at tida ikke er moden til ådanne et sentralt 

idrettsutvalg. Det fins det verken kapasitet, Økonomi eller 

politisk grunnlag for. Derimot mener vi at en landsfraksjon 

er på sin plass. Hvor stor den bØr være, hvordan den bØr 

jobbe, åssen den skal ledes, har vi ikke tatt stilling til. 

Vi har heller ikke tatt stilling til om den bØr utvides 

til å være en rØd fraksjon, for å utvide basisen for arbeidet. 

Så mye er uklart ennå , men blant annet for å få et grunnlag 

for å vurdere disse spørsmåla, vil vi gi DSene fØlgende 

direktiv: 

Direktiv: 

Dersom det fins kamerater som jobber aktivt med idrett 

og som har tillitsverv i idrettsbevegelsen eller kan tenke 

seg å jobbe med idrettspolitis~e spørsmål, så skal DS så ~ 

snart som mulig gi oss melding om dette. 

(Vi tenker oss ikke at mer enn et fåtall kamerater behøver 

å ha dette som hovedoppgave, men de som kan komme på tale 

i en landsfraksjon må ha en viss kapasitet/mulighet til å 

utrette noe) • 

Vi vil heller ha noen få navn raskt enn mange navn om et 

halvt år , så send gjerne en forelØpig rapport 

Dersom det er kamerater som står i en sånn stilling at de 

kan ta direkte kontakt med folk som er med på å samordne 

dette arbeidet, så kan de ta kontakt med Ivar Hellesnes, 

Øvre Flatåsen 73 L , 7079 Flatåsen. 

Men, dersom kamerater bruker denne muligheten (f.eks. for å 

samordne forslag til lokale idrettsting eller kretser) , så 

skal det også ·rapporteres inn sentralt , så vi får helhets

oversikt. 

Vi viser ellers til vedlagt materiale fra sør Trøndelag 

Volleyballkrets (et eks. til hvert DS). 
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V. RAPPORTKRAV OM l. MAI --------------------
DSAU pålegges fØlgende rapportplikt i forbindelse med 

oppsummeringa av l.mai 1983: · 

I. Bruke anledningene som gis til å minne lagsstyra lokalt 

om at l.mai-resultatene skal ringes inn til KK på ettermidd./ 

kvelden l.mai 

(Dette vil også bli slått opp i KK ,men erfaringene de 

siste åra er at det er nokså mange som"glemmer" dette!) 

II.Sende inn en skriftlig rapport som tar opp fØlgende: 

l. Antall i tog og torgmØter hvor vi deltok. 

Oppgi også , i den utstrekning dere har oversikt, talla 

for konkurrerende tog (Samortog,hvor vi ikke deltok, 

SV-tog e.l) 

2. Antall på møter/fester arrangert av partiet. 

3. Parolegrunnlag for toga vi deltok i. 

4. Talere og appelanter i samarbeidstoga vi deltok i. 

5. En kort vurdering av samarbeidstoga vi deltok i 

-spesielt hvordan toget innvirka på kampen mellom 

klassekamplinja og samarbeidslinja til sosialdemokratene, 

og dessuten profilen på krig/fred og kampen mot 

supermaktene. 

6. KK-arbeid~t på l.mai. 

7. Annet ( f.eks. de viktigste motsigelsene som sto i 

partiet i tilknytning til l.mai-arbeidet). 

I l.mai-direktivet ble det varsla at l.mai-rapporten skulle 

inn i juni-rutina. Dette opprettholdes som siste frisL. 

Men, av hensyn til opgsununer.Lngsarbeidet sentralt ber vi 

om at så mye som råd av dette blir sendt inn så raskt som 

mulig. Send da til internadressa. 

Det gjelder også synspunkter på vurderings-saker ,som 

pkt 5 og 7 , sjØl om det bare står for enkeltpersoner i 

DS sin regning. 

Supplerende rapport kan så ettersendes i juni-rutina. 
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Som dere ser av heftet til lagsstyra og vedlagte rapport

skjema , så er laga pålagt å rapportere fra gjennomfØringa 

av Kapitalenstudiene. 

Dere får gi lagstyret frist for når de skal levere til dere, 

siden tidsromma for studiene varierer noe fra distrikt til 

distrikt. 

Dere skal levere rapportene videre til SK sein~st i oktober

rutina. De som gjennomført studiene såpass tidlig at de kan 

få ferdig , . .::. rapportene ., til; .august-rutina , eller får andre 

muligheter til å få levert videre fØr oktober , benytter dette. 

I tillegg til å videresende lagsrapportskjemaene, ber vi om 

at DS også sender med en rapport om hvordan de har leda 

Kapitalen-studiene ; hva slags tiltak de har tatt overfor 

laga og hvordan de eventuelt sjØl har hatt studier på boka. 

Andre ting som DS mener det er viktig å ta hensyn til når 

det gjelder det videre studieopplegget på Kapitalen, er vi 

sjølsagt også interessert i å få. 

VII. NESTE RUTINE. 

I neste rutine får dere opplegget for Prinsipprogram

diskusjonen til hØsten (via juni-TF). 

I tillegg kommer muligens en justering av klassifiserings

direktivets del om 2.l'ere. 

Materåålet til rekrutteringskampanja til hØsten kommer fØrst ~ 

i august-rutina. 

Dere skal sende inn: 

Kontingent for l.termin-83 

Terminrapporter 1/83 

l.mai-rapport (dersom dere ikke har sendt den tidligere) 

Svar på hØringsdirektiv om Afghanistan-innsamling. 

+ det som dere står til rest med av tidligere rapportkrav 

(Sjekk med direktivheftene for febr. og des. under tilsvar

ende punkt 
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l' ·nv"' '+"' I' l.l10' l. J·l·; . ,.. E~·t t- o ·:·r ·r··y:::; ; ;,}· {'oc>+rl· nr. C'' · Cl'ess uten me aet .rz o,J ' · ' ). ) , , "_... .. C·.J _ t .. . . ,/ C_""l • . • .J, • ..) L .• ..._ V . . ["::) ..; .J.... t . Q ._., 

økonomi vg·::1 den L'oreln:rge!'ti e v i ckning :L ,J.t·et tsarbei<Iet ·; j_J [·,a 
"J .;; -J··· O] k·"' - ·~Y' l. \ T"' e"L C• o· 1t" ~, :l ''-'" 
: . (._..1 , . •. 1:> V_.._ Q - ~ -.) J .., . . L) V o 

.1 !2 11 oi'f en t1i,se støtL:n rj Lr-cktc t i. :~ iure t t ~>iclubbene m:l øl:c-<~ . 

?.V i ber s t yret i Sør Trøndelag idre ttskrets om å ta init~ative t 
t i l en landsomfat t ende aksj on innen idrettens organer og bl ant 
dens med l emmer med tanke på øk t offentlig støtte til drift a v 
idrettsl ag og t il bygggng og drift av i d:cet tsanlegg . 

Det oppnevnes en arbe i dsgruppe 3om skal konkretisel'e krav og 
aksj onf orm på basis av de nne r esol usjonsteksten . 

Gruppen pålegges å ferd i ggjøre sitt f orslag innen 15 . 2 . sl ik at 
saken kan fremmes for ST IK ' s ting ·t6 . - 17 . 'i . 

Gruppens sammensetning : Ivar Hellesnes , f ormann , Per Vin Je og 
Terje Lysh ol rn. Konsultativt medlem : Sno~re Gabrie lsen , formann ST~ 
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Statsbudsjettet - dårlig 
Statsbudsjettet for 1983 lig

ger dystert på idrettsledernes 
bord og formann Bangstad ut
taler seg med gravalvor OlJl 
sin skuffelse og den forven
tede reduserte aktiviteten i 
neste års idretts-Norge. 
(Adressevaisen 8.10.) 

Men ikke alle er pesimister. 
Idrettsråd Langslet slår fast 
at det ikke er noen krise i 
idretten (VG 2.10.). Man må 
bare dempe sine ambisjoner 
og stimulere interessen for 
frivillig innsats. Og siden næ
ringslivets penger ikke lukter 
anl}erledes enn Statens, er vel 
økt sponsing en av Langslets 
løsninger. 

Kommunebudsjettene -
verre? 

De norsk kommunene er 
statsdirigerte i ett og alt. Når 
de pålagte oppga vene har fått 
sine midler, er det bare små
penger igjen å forhandle om i 
kommunestyrene. Idretten er 
ingen prioritert, statsp~'\. lagt 
oppgave og havner derfor re
gelmessig i salderingsdebat
ten. Resultat: kildene tørker 
inn og idrettsklubbene må 
finne nye inntekstskilder .. 

Sverige - et norsk ideal'? 
Om de svenske politikerne 

har {m dypere forståelse for 
idrettens betydning enn sine 
norske kolleger skal være 
usagt, men faktum er at de 
svenske idrettsklubbene mot
tar kr. 225,- pr. medlem 
støtte fra myndighetene 
(Øk.rapport nr. 16, 1982). 

Det er en avgrunn mellom 
dette tallet og det som norske 
klubber får fra det offentlige 
- nemlig skarve kr. 30,- pr. 
medlem (Norsk Idrett nr. 2, 
1982). 

Disse tallene illustrerer den 
bitre hvePdagen for alle titu
sener norske idrettsledere, 
nemlig kampen for å skrape 
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sammen midler til den dag
lige driften. For å anskuelig
gjøre dette kan jeg rrefferere 
til Dagbladet (21.8.) som slår 
fast at 50% av d e 9000 årsverk 
som idrettslederne nedlgger 
går med til å skaffe penger . 

Men det er ikke primært for 
å lodde ut kai, er eller gå med 
tiggehatten til næ rings livet vi 
er blitt ined på denne karusel
len'? Eller kanskje det virlwlig 
er på dette feltet minister 
Lanslet ønsker å «Stimule re 
interessen til frivillig inn
sats»? 

Idrett er - profitt'? 
Ja, som titelen antyder, 

idrett er profitt. Men ikke 
først og fremst i den mening 
vi umiddelbart vil anta. Inves
tering i idrett og fysisk fo
string er nemlig god profitt 
for Staten og nasjonaløkono
mien! Det finnes ingen sektor 
innen den norske økonomien 
- oljeindustrien medregnet 
- hvor det !'an investeres 
med større avkastning enn 
idrett. 

Dette komm er klart fram i 
en artikkel som professorene 
Hiorth og Waaler har skrevet 
i legeforeningens tidsskrift 
(nr. 12B, 1980). Poenget er at 
regelmessig mosjon vil føre 
til mindre sjukefravær og la
vere utgifter ti l samfunnets 
helsestell. 

Nøkkelleddct
idrettsklubbene 

Norges Idrettsforbund har 
som sitt mål å legge fol·hol
dene til rette for vår fysiske 

' fostring. I dette arbeidet må 
·NIF i all hovedsak spille på 
sine 10 000 tilsluttede klubber. 

·samme hvor mange Trimpak
ker NIF utarbeider - lokalt 
er det idrettsklubbene som må 
organisere folket. F å de unge 
til å lære å bli kjent med krop
pen sin og bli glad i å holde 
den i form, og få de e ldre til å 

finne sj e le bot og a rbeidslys t i 
de ukentlige mosj onsoktene. 
Klubbene e r nokke lleddet i 
Norges idrettspolitikk! 

Men klubbene 
rammes hardest! 

Bangstad har bekjent 
uro for idrettens økonomi, og 
NIF må ha sine 109 millioner 
for å opprettholde sin aktivi
t et. Hve m rammes så om det 
blir mindre? 

I NIF, særfor,bund og 
idrettskretser er store midler 
bundet opp i faste utgifter, og 
som Dagbladet helt riktig på
peker 21.8. -- det er du som 
rammes! Du og din klubb vil 
få føle på pengepungen at den 
norske idrettspolitikken er på 
ville veger. Klubblederne har 
lenge vært klar over dette, 
men spørsmålet er: skjønner 
Bangstad og co hvordan det 
ligger an? 

Rop «krise»! 
J eg tror ikke han skjønner 

det. Da ville han måtte brukt 
helt andre uttrykk for å be
skrive situasjonen enn et vas
sent «Skuffelse». 

Politikerne som skal fange 
opp «Signalene .. fra samfunnet 
og gjøre sine vedtak og gi sine 
bevilgninger må jo tro at 
Bangstad faktisk er fornøyd. 
T :1 fram kraftuttrykkene, 
Bangstad, og slå argumentene 
i bordet for Lans let og hans · 
medarbeidere. 

Og samtidig, Bangstad, 
hvorfor ildce mobilisere Den 
Norske Idretten til stormon
string for våre økonomiske 
kår? Mens du sitter i møter 
med statsråden, sitter vi bare 
og venter på k4trsignal til en 
offensiv på barrikadene. Du 
har ikke glemt hva gerilja er, 
general? l 

IVAR HELLESNES 
leder, Sør-T1·øndelag v olle yballk reis 
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SØR-TRØNDELAG VOLLEY~ALLKRETS 

.l .. • 

.1. ' 

BANKGIRO ~200.35.6335.3 

IVAR HELLESNES 
Øvro Fiatå~cn 73 L 

7Ci1 r:c;:.::.z8n 
Tlf.: A: 07t~~ .;JCj I'.L-71'7.:; 15 J 4 

Til:STIK 

7000 TRONDHEIM 1 5. 2. 1983 
PRINSENS GT. 1~ 

Forslag tll STIK's ting 16.-1?.4.1983. 

På vegne av Sør Trøndelag volleyballkrets - og for å ha det formell ~ 
i orden - fremmer jeg følgende forslag for Sør Trøndelag Idrett :~ 

krets' ting: 

"Sør Trøndelag Idrettskrets tar initiativet til en landsomfattende 
aksjon overfor folkeopinionen, innen idrettens organer og blant 
dens medlemmer med tanke på økt statlig støtte til drift av idretts 
lag og til bygging av idrettsanlegg." 

91 . J ff//lJ 
CJ2;G:J-1J Ot/Æf!--t~~ -c-~./; 

Med hilsen Ivar Hellesnes 
leder, STVK 
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