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Ti l DS 

RV skal ha sitt ekstraordinære l andsmøtet 25.-26.-27. mai pa 
Bøler Samfunnshus i Oslo. 
Fris t for valg av delegater 'er satt til 2. mai. Vi rna innen den 
datoen ha fatt inn navnene pa delegatene . Alle RV-representantene 
blir i nvitert som observatører. De kan sjølsagt ogsa velges som 
delegater. Fordelingen pa hvor mange delegater hvert fylke har 
ligger vedlagt. I de fylker hvor det ikke finnes noen RV
organisering eller RV-grupper er DS ansvarlig for valg av 
delegate r. Der hvor de t f innes RV -organisering skal valget forega 
i samarbeid med RV. 
Landsrnøteavgif ten er satt til kr.SOO pr. delegat. For at 
delegatene skal fa stemmerett pa landsmøtet rna landsmøteavgiften 
være betalt p a forhand el l e r ved landsmøtets apning. 
De RV-represent an tene <k ommu ne- og fylkestingsrep.) som stiller 
som observatører rna ogsa betal e landsmøteavgift pa kr. 500. 
Det rna betales landsrnøteavgift for det antall delegater fylket 
har fatt tildelt uansett om de stiller med full t antall delegater 

Alle som k8mrner p~ landsmøtet rna reise pa billigst mulig mate, 
minipris pa fly, event. rabatt pa tog. Vi vil ikke dekke 
reiseutgifter utover billigst reisemate uten etter spesiell 
søknad . 
Reiseutgifter under kr.100 dekkes ikke. 
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Delegatvalg til Landsmøtet 

Hvert fylke får en rep. for hver kommune det ble stilt liste ;_ 19<0'1-. 
Det blir 2 rep. i tillegg for fylker med mellom 2-3000 stemmer. det gjelder 

Sør-Trøndelag , Hordaland og Akershus. 

Oslo får 14 mandater ekstra. 

Ingen fylker for mindre enn 2 delegater. 

Fordelingen blir da slik: 

Østfold: 8 

Akershus: 14 

Oslo: 15 

Hedemark:5 

Oppland: 3 

Buskerud: 6 

Vesfold: 6 

Telemark: 5 

AustAgder:2 

Vest Agder: 2 

Rogaland:? 

Hordaland: 11 

Sogn og Fjordane: 7 

Møre og Romsdal: 4 

Sør Trøndelag: 9 

Nord Trøndelag: 6 

Nordland: 13 

Troms: 7 

Finnmark : 6 

Fylket er ansvarlig for at det blir valgt delegater. 

Det er ikke nødvendig at det blir valgt delegater fra de kommuner det ble stilt liste 

ved sist valg. Det er viktigere at det blir valgt delegater fra steder det finnes aktivitet. 

f.eks. RV-grupper. En RV-gruppe kan være alt fra en kommunestyregruppe til en 

meldemsorganisert gruppe. 

Valg av delegater må skje ved et samarbeid melom RV og AKP. Hvis det ikke finnes 

noe organisert RV i kommunen /fylket er AKP' s organisasjon ansvarlig for å 

gjennomfører valget alene. 
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