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I. BEHANDLINGA AV ?ARTIETS LANGTIDSPLAN. ---------------------------------------
Distriktstyra bør avklare sitt forhold til partiplanen fØr 
avdelingsbehandlingene tar til , slik at avdelingene får forelagt 

seg evetuelle tillempinger som DS mener skal gjelde hele distriktet. 

Ellers kommer DS sterkt inn i b ildet på steder hvor de~ kreves en 

samordning og arbeidsdeling melle~ flere avdelinger. 

Det riktige på slike steder vil være at arbeidet med plan må foregå 

parallelt ,og med gjensidig påvirkning, i lag og DS/UDSer. 

Uansett hvor langt DS er ko~Æet i sitt planarbeid , skal avdelingene 

starte opp sitt arbeid med stnategisk planleggin~ ,med utgangspunkt 

i sine organisasjonsområder.DSa må legge stor vekt på å hjelpe 

avdelinger soP.'. har vanskeligheter med dette arbeidet til å komme i 

gang. 

Rapporterina: Vi ønsker å få oversendt rapporter fra planbegandlingene 

fortløpende, både fra avdelinger, UBSer og DS sitt planarbeid. 

-seinest innen desemberrutina. 

II. ~~§~~~B~~~Q~~8!~§~-

Som tidligere meldt til distriktstyra ,i april , skal alle 

lagstyrer i partiet gjennomgå et partiskolekurs nå i hØst 

(for de større distrikta vil gjennomførænga sannsynligvis 

strekke seg utover vinteren ) . 

Kursmaterialet har vært utlagt gjennom Oktober/Tronsmo siden 

i vår , men vi har ikke oversikt over hvordan deter spredd 

rundt i distrikta. 

Vi pålegger DSa å skaffe seg oversikt over hvor mye materiale 

de trenger og ta tiltak for å skaffe seg det; enten ved direkte 
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kjØp i Tronsmo, dersom det er mulig, eller ved å bestille via 
SK (pr. internpost, hvor dere bestiller et antall klistremerker 
som er lik det antallet dere vil ha multiplisert med de to fØrste 
siffra i distriktsnurnrneret. Signer da ikke brevetmed distriktsnr. 
men med fylkesnavn ! ) De DS so~ kommer i personlig kontakt med 
Ny Verden, kan også få tak i materialet der. 

I årsplanen for 1985 ble det satt opp et obligatorisk avdelings
møte ,høsten 1985, som er kalt partimodell/Kommunistparti i Norge. 
Som det går fram av 1angtidsp~anen ,som legges fram i TF nå, er 
dette møtet utsatt til høsten 1986. 

I landsmøteperioden vil vi ~a ulikt vis ta opp sider ved det som 
utgjør vår modell for et lenin1stisk parti. Ett av flere elementer 
i denne modellen er forholdet mellom legalt og illegalt arbeid, og 
SK har vedtatt at det er dette forholdet som skal behandles på 
nevnte avdelingsmøte. Vi mener det .er et særskilt stort behov 
for å prioritere dette feltet. SpØrsmål som demokratisk sentralisme, 
partinormene, grunnorganisasjonenes plass og betydning, rekrutter
ingspolitikken , blir behandla i andre sammenhenger. Vi vil derfor 
kalle det møtet som skal være høsten 1986 for møtet om legalt-illegalt 
arbeid i fortsettelsen ,for å unngå misforståelser og san~enbland
inger . 

. Det krevs mer omfattende forberedelser foran et slikt nøte enn 
Vl var istand til å legge fram denne høsten. Derfor er møtet utsatt. 
SKJI.U tar nå et initiativ til en grundigere oppsummering av hele 
vår t sikkerhetsarbeid og arbeid med å kombinere legalt og illegalt 
arbeid. Vi re~ner og med å trekke inn noen distrikter i dette for
beredelsesarbeidet. SK skal behandle materialet neste vår, og opp
legget for partidiskusjonen vil foreligge i fØrste rutine høsten-86. 

IV. UTBYGGINGA ]l_ V KVINtJEFRONTEN. --------------------------
~ er satt opp som en av de sentrale oppgavene til partiet i landsmøte
nerioden . 
Partidiskusjonen nå i høst tar opp kvinneorganiseringa og skal munne 
ut i konkrete tiltak for å danne KF-grupper og verve medlemmer til 
KF , 

Hvert las skal vurdere sine nuligheter , rnen det må også et samspill 
til med SK og DSer ior å sikre at den sanla innsatsen til lands
partiet blir stor nok til å nå landsmå l settinga. 
Vi sender derfor i denne rutinu ut torslag til Qål, for grupper og 
antall medlemmer, til hvert partidistr i kt. 
VI VIL HA REAKSJOn .PÅ HVA DET(E MENER OH DISSE , OG DS MÅ SJØL F~LGE 
OPP OVERFOP.. DE AVDELINGER srm ER 1\VGJØP..ENDE FOR Jl.T DISTRIKTSHÅLA NÅS: 

V. NESTE RUT UlE. 

I neste rutine kommer endel utfyllende retningslinjer for årsplanen 
for l98G ,som utdyper de rammene ~om langtidsplanen setter opp. 
Spesielt gjelder dette opplegg for " KK-åre t '' og innrettinga av 
partidiskusjonen om den internasjonale situasjonen. 
Dette gjelder materiale til avdelings- og distriktstyrer , slik at 
de kan starte opp den konkrete planlegginga av 1986. Materialet 
til partidiskusjonene ,til alle ~edlemrnene, vil komme i des-TF. 
KR-konferansen og DS-lederkonfe~ansen vil også spille en viktig rolle 
i konkretiseringa av 1986-planen. 
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