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I. DIREKTIV O~~ KF--~~M~PANJA 

Vi vi ~. e ..r til"dir. om 8 .mars og KF-kamapanja " i heftet til 

DSer og avdelingstyrer - og til 8.marsdirektivet i des

heftet til OSa. 

-DS må fØlge spesielt opp overfor de stedene dere har 

plukka ut som mest sentrale for oppretting av nye KF-grupper. 

-DS vil ha en viktig rolle i å utvikle diskusjonene om 

kvinneorganisering og KF. Jenter som skal start~ opp nye 

KF-grupper må settes i k.ulltakt med jenter som allerede job

ber i KF. Både for å utveksle konkrete erfaringer om hvordan 

KF-arbeidet kan drivees, o~ LOr å gjØre dem til drivkrefter 

i diskusjonene i partiet. 

-KF-kampanja må ledes av DSAU/DS. Samtidig må kvinneutvalga 

spille en aktiv rolle ~ å drive diskusjonene eg a veilede 

laqa konkret. Der det ikke er kvinneutval ~ , bØ r kvinna a nEva c 

lig trekke til seg et par jenter soro t j c~be r :;_ KF . 

Vi Ltfyller med eette det rapportp~legget vi ga i des~mb . 

R.-1ppor tene vi fikk inn i fj.Jr v.:n· S\'ært nytt.ige for SYs 

ledelst~ a\T dette omradet o T/ i håper på like gode rappo:;.-terinser 

i år 

Dere må rapportere om det dere mener er viktig , men vi setter 

opp noen saker som vi vil at alle sk~l sva~e på: 
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l. Hv·:Jr mange ·:.og var det i distriktet ·: og hvur ? 

Antall folk i de ulike toga. l'v1Øter om kvel ·:::en: arrar:<J., h v or. , 

antall folk på f9 ulike møtene. 

2. Arrangøre~e av tog ,så nøyakt i g som muli0. Hv~s fet var en 

3. m.:trsk•1mi te som arrc1nser te: Vc.r den samme!lsat t a.v repr. fra 

organisasjone::: og pa.rti.er (hvilke ?Z eller enb~lt:.persc~ner ? 

I hvilken ar.ad ~le enke2tkvinner fra ulil:e yrker og miljøe~ 

~~bil i 3ert i arbeidet, i komiteen osv ? 

3. PdroJegrunDlAget f0r togehe. Mest mulig nøyaktig,legg gjerne 
ved. lØpt~seddel. 

Hvilke paroler var fet :~: awp om? Hvo:r mE.tte det gjøn:~s kolllpro 

misser ? Skr j v d e res eJen vurdering av paro l ene. 

4. Hvordan ble parolene vedtctLL ? (d.pm~ m.Pt~r, .i. kurni te osv ) 

5. Hva gjorde DNA og Samorg i forbindelse med B.mars ? 

6. Hvordan blei 8.mars behandla i partiet? (I DS, i laga , ~ utv .. ) 

7. Ble det tatt spesielle initiativ i mobj.liseringa ? 

Blant 11nge jF.:nter ? På ar0eic1splasser ? Blctllt Ilt <-:.·nn .., 

8. Ble det vervet medle~er til KF i 8.marsarbeidet/på 8.mars ? 

Har 8.mars be t ydd noe fo r KF-arbeidet loka l t ,ev . hva s lags 

planer har dere videre ? 

RAPPORTFRIST: Alle DSer skal sende inn rapport i neste rutine . 

Dere får: 

Er det umulig å få ferdig en fullstendi0 rapprt til 
da , sender dere tillegsrapport etterpå via i nt . post . 

-Innkallingene til KR-konferansen og kvinnekonferansen 

-Om somrnerleirene ,inkl. innsamlinga ( noe vil sannsynligvis h a 
kommet via KK før den tid ) 
-Nærmere beskjed om materialet til partidiskusjonene til hØsten 
(Arbeidspr o gra mmet o g legalt-illegalt ) 

Dere skal sende inn: 

-Evt. restanser av årsrapporter og org . undersøkelsen - og k n nt inn! 

-8.marsrapport. 
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