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Kampanjeperioden for landspartiet går ut febr. 1984. 

Øen vi ønsker også å ha ei delmålsetting for perioden fram 

til nyttår. Det er nå i høst hoved~yngdan av de åpne verve

arrangementa"går av stabelen" , hvor vi skal gjØre et krafttak 

for å få inn i partiet de som kan tas inn uten å ha gått gjennom 

en hel ny sirkel . Derfor settes det opp to målsettinger: 

Mål~etting A , som omfatter antall rekrutterte innen nyttår. 

Målsetting B , som omfatter antall rekrutterte i hele kampanje

perioden (fra valgdagen til ut febr.84). 

Målsetting A ,blir "fanga opp" av terminrapporten for 3.term. 

1983 ,slik at det ikke vil bli krevd spesiell innrapportering 

for denne perioden. Oppsummering av hele kampanja skal sendes 

inn i mars-84-rutina. Eget rapportskjema for denne oppsummeringa 

vil bli sendt ut i oktober-rutina. 

Målsettinger for partidistriktet: 

Målsetting A: 

Målsetting B: 

Dere bryter ned målsettinga til - heert lag i distrtktet deres, 

og sender den ut i f. k .. rutine lokalt. (Om dere i tillegg vil 

gi laga målsettinger for sirkelaktiviteten , er opp til dere 

å avgjØre). 

Siden årsrapportene/3.terminrapp. ikke kommer inn fØr mot 

slutten av kampanja, vil vi prøve å skaffe en noenlunde over

sik-t over resultatene i kampanja i forbindelse med siste rutine 

fØr jul. Det lrevEr at DSa skaffer seg en oversikt over hva som 

er rekruttert i sitt distrikt fram til siste halvdel i nov. , 

og sender med en: kort rapport om dette i siste rutine i h øst. 

(Vi går ikke inn for noe omfattende rapportopplegg ,med skjemaer 

o.l. ,men at DS på enklest mulig vis skaffer seg best mulig over

sikt. Vi er først og fremst ute etter antall som er rekruttert) 

SKAU 
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Målsetting A: MÅLSETTING B: 

FINNMARK 7 12 

TROMS 15 25 

NORDRE NORDL. 8 14 

HELGELAND 9 16 

NORD TRØ ND 8 14 

SØRE TRØ ND 25 45 

MØRE OG R lO 17 

SOGN OG F 8 14 

HORDALAND 20 35 r . 
ROGALAND 9 16 

AGDER 5 9 

TELEMARK 8 14 

VESTFOLD 10 18 

BUSKERUD 6 11 

OPPLAND 5 9 

HEDMARK 6 lO 

ØSTFOLD 8 15 

AKERSHUS 16 28 

OSLO 60 100 

LANDET 243 422 
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JUSTERTE MÅLSETTINGER FOR VERVEKAMPANJA- FRAM TIL l.MARS -84. 

FINNMARK 8 (dvs. - 4) 

TROMS 25 (uendra) 

NORDRE N. 11· (dvs. 3) 

HELGELAND 12 (dvs. - 4) 
NORD TRØND 12 ( 11 - 2) 

SØR TRØND 38 ( 11 - 7) 

MØRE OG R 17 (uendra) 

SOGN OG F 9 (dvs. - 5) 

HORDALAND 28 ( 11 -7 ) 

ROGALAND 12 ( 11 - 4) 
AGDER 7 ( 11 - 2) 

TELEMARK 9 ( 11 5) 

VESTFOLD 18 (uendra ) 

BUSKERUD 8 (dvs. - 3) 

OPPLAND 9 (dvs. uendra) 
HEDMARK lO (uendra) 

ØSTFOLD 12 (dvs. - 3) 

AKERSHUS 25 (<avs. - 3) 

OSLO 70 (dvs. -30) 

. LANDE.T .. . 340 . . (dvs. -82) . l altså reduksjon med 

;., 
fTilsvarer en reduksjon av 11 nllttårsmålsettinga til 195) 

20 % 
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