
TIL ALLE OISTRIKTSTYRER 
FRA SENTRALKO"ITEENS ARBEIDSUTVALG 

juni-88. 

I. Landsmøteforberedelsene •••••••••••••••••••••••••• s. 

Il. Sympatisørstøtte til partiet ••••••••••••••••••••• s. 

Ill. Abonnementskampanje for Røde fane •••••••••••••••• s. 

IV. Neste gang•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••s• 

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



I. LANDSRØTEFDRBEREDELSENE 

Rapportene fra avdelingsdiskusjonene skal etter planen ha blitt 
sendt inn til SK i denne sendinga. Det samme gjelder lands•øteavgif
ta og kontingent fram til 1.termin -88 (som er grunnlaget for dele
gatfordelinga).Når det gjelder forslag ang. sameprogram•et, så er 
fristen her 15.august. 

Fristene for rapportene fra avdelingsdiskusjonene gjelder hva som 
blir lagt fram for delegatkonferanser og landsmøte. Sjølsagt ønsker 
vi A få rapporter so11 ko•mer inn etter disse fristene også. De vil 
innvirke på SKs løpende vurdering av standpunktene i partiet, helt 
fra• til lands•øtet. Forskjellen er at det ikke kan kreves at for
slag etter fristen blir lagt fram for landsmøtet, hvis ikke en 
delegat eller SKmedlem skulle reise forslaga 
Forslag ~!!). kO!!).!!).~ inn nå f.~!!!~~ ~nsker vi tilsendt fortløe~D,de =. 
E.!.:.. inteE.D.~~ eller ved direkte kontaki !!).!:,Q SK el • .e.~rtik.9.D.to~.h 
(Nomin. på partimedlemmer som ikke er offentlige, sendes ikke pr. 
post) 
Når det gjelder landsmøteavgift og kontingent ,som står som restan
se, fikk dere i forrige sending et opplegg for å få det over utenom 
ordinær rutine. Bruk dette! 

Organisasjonsrapportene (Det gjelder årsrapporten/3.termin-87, 
termin 1/88 , og Drganisasjonsrapporten-88 ) er det også viktig å få 
inn mest mulig fulltallig nå , for å få en best mulig oversikt over 
situasjonen i partiet foran landsmøtet ! 
Vi ber dere derfor gjøre opp status for hvordan dette ligger an pr. 
idag, og ta tiltak for at resten kan bli sendt inn i august. 

II. SYRPATISØRSTØTTE TIL PARTIET. 

Vi viser her til artikkelen i TF,og skriv til økonomiansvarlig. 

III. ABDNNERENTSKARPANJE FOR RØDE FANE. 

Også her viser vi til TF-artikkel. Hvert distrikt får også i 
denne sendinga en oversikt over abb. -og abb. som er stappa- for 
sitt distrikt. Dessuten en målsetting for hvor •ange nye abonnenter 
distriktet bør skaffe 
Etter gjeldende retningslinjer skal partimedlemmer abonnere på Røde 
Fane, direkte eller via andre. Som dere ser er det langt fra at 
dette er tilfelle! 

IV. NESTE GANG 

Dere får: 
-Materiale om ny langtidsplan for partiet (hørings- materiale). 
-Materiale til partidiskusjonen , varsla i TF nå. 
-Noe nærmere om opplegget for delegatkonferansene (hjelpemidler 
for fullmaktskomite o.l) 
-Skjemaer for kont.innbet 2/88 og terminrapp. 2/88. 

Dere leverer: 
-Det som måtte stå igjen av landsmøtematr. (se pkt I). 
(NB. oppmøter for SK-repr. delegatkonf.,dersom ikke annet er avtalt) 
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