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1) Generelt.

Vi bekrefter herved retningslinjene for sammensetting av valglister

i forrige direktiv en listestilling i valget (;desember -7a).

Vi stiller ikke lister noe. sted der dette går ut over partiets

sikkerhetsinteeesser slik at det forer til uønska offentliggjøring
av medlemmer. Følgende krav til valglister gjøres gjeldende.

Som regel må ikke mer enn 1/3 av navna på valglister være parti-
medlemmer.

Medlemmersam er klassifisert som 11.2 skal ikke stå på noen

RV-liste. Medlemmer som er klassifisert som II.1 	 skal også i liten
grad stri på valglister, og som regel bare når dette vurderes som'
spesielt taktisk gunstig og ikke er uforenlig med partiopp g avene deres

- Dersom mer enn 1/3 av partimedlemmene i kommunen eller fylket

havner på valglista , må vi ikke under noen omstendigheter stille.

Dersom ei liste oppfyller krava overfor, men forov'rig i hovedsak

er sammensatt av medlemmer og nære sympatisører av partiet, skal vi

også som renel unlate å stille.

2) DS-medlemmer og valglister.

DS-medlemmer som er klassifisert som offentlige medlemmer

kan stå på valglister. Forøvrig gjelder det GOM er sagt overfor.

[.

p-Dette betyr at henfmmplÇen i tidlic ere direktiv om offentlige øring

aV DS-medlemmer om at arbeidsutvalgsmedlemmer i DS ikke skal brukes
_

utad settes ut av kraft. I stedet gjelder klassifiserngsdirektivet.

SKAU har kommet til at denne bestemmelsen	 ikke svarer til det

som er mulig å gjennomføre under de nårværende forholda,og den har
hel/er ikke vært effektiv over alt. Svært mange steder er det idag

urealistisk ut fra hva som fins av lokale krefter å gjennomføre at

ingen i ledelsen skal brukes utad.

SKRU foreholder seg likevel retten til å godkjenne bruk av

D5-mndlemmer på volgl5ster.

3) Godkjenning av valglister.

Forslag til valglister skal forelegges SKAU til godkjenning for de

gjøres endelig.

Listeforslag skal sammen med rapport om sammensetting av listeforsbgE

sendes inn ,seinest i forsto halvdel av  mai, på vanlig måte.

8. mars -79,
på oppdrag av SKAU,

K0 Antonsen.
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