
IlL DISTRIKTSTYRET i 

O~ DISTRIBUSJONEN AV OPPRØR 

Håper spredninga av nr. 1 har gått greit l Her kommer nær
mere retningslinjer for spredninga framover. (Dreier seg om spre
dninga i partiet. Støtteringsmedlemmer og RV-kontaktabonnenter 
får fortsatt på den måten som ble gjort nå. Flere RV-kontaktabon
nenter er jo også partimedlemmer- slik at de får dobbelt opp. Vi 
får evt. sortere ut de etterhvert. Etter en nærmere gjennomgang 
og drøfting innad i RV om hvem som skal få avisa gratis der); 

1. Vi sender en hovedpakke til distriktsentret. Et rundt antall. 

Vi vil gjerne ha en mer nøytral adresse enn offentlig 
d i s t r i k t s l e d e r å s e n d e t i l • K a n d e r e g i o s s e n s l i k ?( S k a l i k k e 
være hemmelig medlem.Heller ikke kamerater som sitter sentralt i 
organisasjonsnettet i distriktet) Inntil vi får dette, sender vi 
til: 

2. Vi sender også direkte til noen større steder i distriktet. 
Både for å få avisa raskest mulig ut, og for å gjøre det vanske
ligere å holde oversikten med · totalantallet for de som måtte åpne 
enkeltforsendelser •• 
Vi har ikke kontaktadresser på alle steder ennå. I deres distrikt 
foreslår vi at vi sender direkte til følgende: 

Er dette DK ? Kan vi i tilfelle få adresser på de stedene vi 
mangler? (Vi ringer dere opp før 1.mars ,hvis dere ikke har fått 
de over på annen måte). 

3. Dere har ansvar for raskest mulig å spre avisa til de laga i 
distriktet som ikke får den direkte tilsendt. 
Dere kan bruke postverket. Til steder utafor distriktsentret. 
Men, også i en viss grad i sentret/byen. 
Send da et "kamuflert" antall. 

4. Spredningen i lagas se egen instruks til styrene. 

NOEN SIKKERHETSVURDERINGER: 

Det som er ømfintlig ved distribusjonsmetoden er antallet. 
Og organisasjonsstrukturen på steder med flere lag • 
Derfor kamuflerer vi antallet ved postutsendingene. Og sprer 
sendingene endel. 
Postsendinger innad i byene behøver ikke avdekke lagsstrukturen. 
O~t avhenger av hvilke personer som er med i "nettet". 
En blanding av postsending og direkte levering er kanskje det 

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



beste sikkerhetsmessig. 

Postsendingene skal ikke gå til personer vi skal skjule.Dvs. må 
ikke bruke internnett til dette. 

BRUK "OPPRØR" TIL A SKAFFE FLERE STØTTERINGSMEDLEMMER ! 

Laga får flere eks. enn de har "bruk" for. Innholdet i bladet er 
det ikke sikkerhetsrstriksjoner på. Vi kan derfor spre det til 
folk vi jobber sammen med. Og, bruke det aktivt til å få folk til 
å bli støtteringsmedlemmer ,som da vil få bladet fast tilsendt. 

DATOLISTE FOR VAREN - UTSENDIGER 

Nr. 2 : 2.mars 

nr. 3: 3.april 

nr. 4: 3.mai 

nr. 5: 15.juni (dobbeltnr. juni/ juli) 

Dvs. Regn med at sendinga er framme ca 2 dager etter disse 
dateoene. 
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