
Til Distrikts~yræt 

og DS' KK-ansvarlig 

-- . 

Oslo 14.04.86 

l1ELDINQ OM KO·NFERAI'{§.E F~R , ALLE KK~.j'JiSVARLIQE I .DI.SXRI.I):'rSTJRENE 
-··- . 

Det vil bli avholdt en sentral KK-konferanse i Oslo helga 31 .mai-

1.juni 1986,der hvert DS bør stille med sin KK-ansvarlig.Hvis ikke 

dette er mulig mi DS stille annen "ansvarlig" person. 

Stor betydning. 

Vi nidde første etappe i KK-iret innen oppsatt tidsfrist,takket være 

en sterk innspurt.Fase 2 er ni igang,og utover i holde oppe løssalg 

og fornyingsarbeidet fram til (og gjennom) sommeren,mi denne fasen 

brukes til ei grundig planlegging ~v den store høstkampanjen.Dette 

mi ta til si snart som mulig pi DS- og lagstyrebasis,men Ior i fi ei 

best mulig samordning,og ei mest mulig konsentrert høstkampanje,leg

ger vi stor vekt pi den sentrale konferansen.Vi forventer at den pri

oriteres pi topp,i trid med KK-irets plass i 86-planen. 

Dagsorden for KK-konferansen: 

(Dette er de temaene som vil bli behandla;vi tar ikke underpunktene.) 

1. Oppsummering av KK-iret si langt. 

Allsidig gjennomgang av erfaringene, og planer framover. ·'· 

2. Utviklinga av KK-iret i partiorganisasjonen. 

Hva har skjedd med grunnorganisasjonsproblemet,og hva kan vi for

vente fra partiet i høstkampanjen. 

3. KK-irets plass i sommerleirene.Særlige tiltak for i sikre hoved

leiren pi Tjeldholmen,Hvaler fra 13. til 19.juli. 

4. Opplegget for høstkampanjen 

Åssen unngi i "komme for seint til start 11 ,og issen ivareta de 

breiere milsettingene med KK-iret,til fordel for et snevert og 

tradisjonelt kampanjejag. 

5. Presentasjon av "nye Klassekampen". 
Det arbeides intenst med ei omlegging av avisa,bl.a. med tilsdels 

dristige lay-out-messige endringer.Dette vi bli lagt fram for del

takerne pi konferansen,samt en plan for den videre gangen i denne 

prosessen. 

Sted og oppmøte. , 
( Møt opp på TØyen Saiiifunnshus -~:i.nngang- iiiot- Finnrnarksgata7Kj øibe-rg~ ta' 

i klokka 11.00 lørdag 31 .mai.(samme sted som Dist).Du kommer lettest 
~ 

1 dit ved i ta T-banen fra Jernbanetorget(v/Oslo S) til Tøyen st.Der- · 

fra gir du rett over gata(Økernveien) og noen få skritt oppover 

før du svinger inn til samfunnshuset. Vel møtt. Hilsen KK-senteret. 
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