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I. O" OELEGATKONFERANSENE. 

' Viser til direktiv og melding om konferansene i styreskrivet 
fra a pr il-88. 
Vedlagt i denne sendinga får dere "retningslinjer for 
godkjenning av full•nktene" , som fullmaktskomiteen på 
konferansen bør ha for seg. (Obs. på hva slags materiale OS 
ellers bør ha klart til den ; spes. oversikt over 
kont.innbet.,godkjente avdelinger, rapport om delegatvalga 
og innkallinga} 

Vi gjør også spes. oppmerksom på punktet om innkal~ing av 
SK-representanten. 
Det ville være en fordel at disse og ansvarlige for 
konferansene fra DS fikk snakke sammen på forhånd. Vi bør 
derfor gjensidig prøve å utnytte mulighetene som byr seg. 
(Pga sikkerheten kan ikke dette skje pr. tlf. Om 
Arbeiderkonferansen brukes , så ta også hensyn til 
"omgivelsene" når det skjer.} 
SK-representanten vil ha med seg kopier av innkomne forslag 
til landsmøtet fra distriktet (ikke referater o.l. fra 
diskusjonene - som er endel av bakgrunnsstoffet for det som 
SK legger fram i innledningene). 

Il. O" ORGANISASJONSRAPPORTENE 

De fleste distrikt får i denne sendinga purring på 
årsrapporter fra siste årskifte. 
Viktige fAkta for vurdering av situasjonen i partiet vil 
mangle dersom vi ikke får inn dette. Bl.a. som bakgrunn for 
diskusjonene om arbeider- og kvinneinnrettinga til partiet. 

Klarer dere å få sendt inn svar via kassererkonferansen, er 
det fint. Ellers, er altså siste frist delegatkonferansene. 
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~ Ill. NY LANGTIDSPLAN FOR PARTIET 

Se skrivet til avdelingsstyrene. 

IV. PARTISKOLEN 

Se skrivet til avdelingstyrene 

V. NESTE GANG 

Dere får en ekstrasending gjennom Arbeiderkonferansen , ved 
at forslaget til ny langtidsplan for partiet blir sendt ut 
da. 

I neste ordinære rutine skal vi ha inn kontingent for 2/88 
og terminrapportene for 2/88. 
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