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Frist :for innlevering til FX1 

:fredag 7• juni 

Innleggene levere& :ferdig maskinskrevet til Oktober 

Bokhandel 'i lukket konvolutt merke··t FK, innen :fristen. 

Oktober stenger kl 17.00 på :fredager. 

Huskl 

Gi plass til overskri:fter og J cm marg i venstre 

side. Ski:ft til nytt :fargeband.Skriv med dobbel 

linjeavstand på ulinjerte A4-ark. Skriv kun på 

den ene sida av arket. 

DAGENS OPPSTRAMMER; 

Heller ikke denne gangen har AXP's ledelse lokalt 

skrevet noen leder til FX.Det mangler også et skriv 

:fra Faglig Utvalg lokalt, i :følge de opplysninger 

red. har :fått.Har ledelse og grunnplan tatt skrive

:ferie. - For å sitere den begredelige Kari Lie 

(riktignok :fra en annen samenheng):"Medbel'ltemmelse 

gir også medansvar". 

Dette skal :forestille et lite hint. 

Forsida er sakset :fra Klassekampen, laget av 

karikaturtegneren M. 

• 
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okonomisk rapport 
Jeg er bedt om å skrive noen ord om partiøkonomien til det
te nummeret av FK. Nå er dette et temmelig omfattende saks
område, så det kan være vanskelig å vite hva en skal kon
sentrere seg om. Dessuten er det neppe alt det egner seg å 
skrive om i FK - ikke så mye fordi medlemmene ikke kan få 
informasjonen, men fordi Ti må regne med at det som står i 
FK er det også folk utafor partiet som får greie på. 

Jeg ekal i denne omgangen derfor bare si noe generellt om 
tilstanden - almentilstanden så og ei - i Distriktsstyrets 
økonomi, og så skal jeg si noe om kontingentene. 

De fleste vil huske at partidistriktet hadde ei akutt øko
nomisk krise i 1983. Denne krisa blei kurert ved innsam
ling/ekstrakontingent i laga. Denne krisa var et resultat 
av i hovedsak to forhold: To større eksterne arrangementer 
gikk rett i dass rent økonomisk~ og påførte partiet store 
utlegg. For det andre var vi på slutten av en periode med 
nedgang i me1ilemstallet, men DS hadde ikke makta å trekke 
de nøkterne konsekvenser av en slik nedgang for partiets 

inntekter, noe som førte til at utgiftene ikke blei redu
sert tilstrekkelig. 
Jeg trur jeg kan si at vi nå er i situasjon der vi har en 
viss balanse mellom inntekter og utgifter. Det var ønske
lig at denne balansen Tar bedre - dvs. at drifta ga et 
overskott som kan nyttes til investeringer, men i 19 85 
er det ikke mulig å få til noe særlig mye her. På den 
(lildre sida finnes det nå en budsjettering eom anviser 
dekning for alle utgifter, og det drives nøyaktig regnskap 
og budsjettkontroll. EnhTer oTerelrridelse av budsjettene 
vil derfor bli oppdaga i god tid ferdet kommer ut av kon
troll. 
Samtidig har vi fått eiendommen i Prinsens gt 14 under 
langt bedre styring, såvel økonomisk eom driftsmessig, noe 
som også har gitt eeg resultate~ i investeringer og heving 
av standarden. A/S Prinsens gt 14 drives som et sjølstendig 
firma etter forretningsmeesige prinsipper, men under direk
te kontroll av partiledelsen. 
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Så langt kan Ti si at tingene nå er tilfred8stillende -
om ikke problemfritt. 

Det smn derimot ;!lli- er tilfredsetillende, er det som har 
skjedd med kontingentene det siste året. Det 1'innes nå en 
urovekkende tendens til at flere og flere unnlater/ blir 
liggende etter med å betale kontingent. Og det finnes en 
_utstrakt tendens_ ti.1 ikke å felge de satsene for kontin
gent som gjeldende direktiTer pålegger. 
La oøs se litt på noen tall: 
Samla 1'or 19EØ og . 1984 har nå DS og SK tilsammen en manko 
på Tel41.500 °kroher ·i ubetalt kontingent. Og dette er 1 
henhold til de restanser ~a sjel har rapportert 011, men 
ikke gjort opp :for,; Fordelt på terminer ser dette slik ut: 

Restanser fra: 

1·. termin 1983, 1'orfalt april 83 kr. 1.900,-
2. termin 1983, fortalt aug. 83 kr. 2.195,-

3. termin . 1983, forfalt des. 83 kr. 5,185,-

1. termin 1984, .forfalt · april 84 kr. 3.800,-
2. · termin 1984, !or1'alt aug. 84 kr. 12.525,- I I I I . ... 
3. termin -1984-, for.falt des. 84 kr. 15.925,- It I I .... 
Dette representerer betydelige beløp både 1'or SK og !or DS, 
og det Tanskeliggjør DS og SK'e arbeide med ålede partiet, 
spre propaganda~ ta initiatiTer osv., når såpass store 
beløp ikke kommer inn. Jeg tar dette opp med de berørte 
laga i denne måneden, og forventer at de ordne:t opp 1 eine 
forpliktelser. Det gjelder ikke bare forpliktelser over1'or 
oTerordna instanser at dette ordnes opp 1 ·: også oTerfor 
de partillameratene som punktlig betaler det de skal og sørger 
for at partiet .fungerer, ber dette T•re en selTfølge. 

DesTerre er det ikke et mindretall av laga som har latt 
en slik liberal stil få utvikle seg. nesten 8°" av laga 
har nå større eller mindre gjeldsposter - over halvparten 
aT laga skylder for to eller flere terminer (altså del av 
innbetalingen) og nesten halTparten av laga har enda ikke 
gjort opp hele kontingenten 1'or 3. termin 1984. 
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Den andre sida av kontingent■ pørsmålet jeg reiser, er at 
det er et ganske utbredt fenomen at det betales mindre enn 
det satsene/prosenttrekket sier en skal. Det er de færreste 
av laga som åpent rapporterer om dette, men ut fra det vi 
veit om klassesammensetting/jobber osv. til de ulike laga, 
er det åpenbart en god del svikt. Jeg trur at en god del 
av dette skyldes uvitenhet fra medlemmene og litt sløvhet 
fra lagsstyrene: f.eks. Tiste det seg at Tår nyvalgte DS
formann lå godt under det han skal betale ut fra trekkpro
senten han skJt].le :felge1 Han Tar· rett og slett ikke klar 
over forholdet. 
For å. prøve å bøte litt på dette har jeg nå laga en~
tabell som alle lagsstyrer får tilsendt, som nøyaktig Tiser 
hTor mye kontingent som skal betales - som minimum Tel og 
merke. Det er fortsatt loT til å betale mere i dette par
tiet. Jeg oppfordrer alle medlemmer og styrer til å kontrol
lere betalingene mot denne tabellen, og justere seg opp pJ 
de gjeldende satser temmelig kvikt. 

Jeg kan gi dere et par tall som illustrerer forholdene på 
dette området også: 
Hvis jeg tar innbetalt kontingent og plusser på de meldte 
restanser for 1984/3.termin, og deler dette på medlems
tallet, finner Ti en gjennomsnittsinnbetaling~· Denne ligger 
på snaut 156 kr pr. mnd. Omsatt til årslønn, betyr det at 
gjennomsnittsinntekta i partiet er 93.500, eller 10.000 -
15.000 under en normal industriarbeiderinntekt. Omsatt i 
timelønn betyr det kr.45,- pr time; omsatt i Statens lønns
regulativ representerer det Ltr. 12. 

Sammenholder Ti dette med 
- at en god del medlemmer betaler godt over dette, og 
- at det gang· • på gang er slått fåst at arbeiderandelen i 

partiet er for liten, er ikke jeg i tvil om at det er e• 
god del som 'fusker' i forhold til kontingentdirektiTet~ 

0X - nå tar dette arket slutt. Dermed slutter jeg innlegget 
her, men får komme tilbake etterhvert med mere stoff.· Jeg 
planlegger en •turne• til laga i lepet av året, der det kan 
gis mer utfyllende informasjon, og der det kanskje kan være 
mulig å få en diskusjon om det økonomiske arbeidet; 

SVERRE= Kasserer i DS 
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verv . fr~v~Uige Usensbetalere 
til radio RV 

Det er igang ei vervekW11panje for å skaffe flere 

frivillige lisensbetalere til Radio RV. Målsetninga 

e.r å øke antallet fra 140, som det var i 1984, til 

430 i 1985. Dette vil gi oss de nødvendige 43.000 

kronene for å gå imål økonomisk iår. (Heie budsjettet 

for 1985 er på 57.600) Årsaken til at vi klarte oss, 

ifjor, var en ekstraordinær inntekt gjennom salg av 

en ny type linjeveksler til Televerket. 

Radio RV sender nå 25 timer i uka. Av de viktigste 

sendingene politisk, er morrasendiMa fra 6 til 7, 

"Knutepunktet" lørdag 14-16.15, nattsendinga lørdag 

24-01.30, reprisen søndag 10-12, Ungdomsredaksjonen 

søndag 23-~1, tirsdags- og torsdagsutgaven av Kafe 

101 13,-14 og Bar Latino onsdag 19-20, med bl.a. ny

heter fra Latin-Amerika. 

Radio RV når bredt ut. En lytterundersøkelse i april 

ifjor viste at 14,5% hørte på oss en eller flere ganger 

1 uka. Dette er dobbelt så mange som leser Klassekampen 

på landsbasis, og tre ganger så mange som vi når med 

en middels løpeseddel. RRV er altså et mektig insttru

ment i vårt propagandaarbeid. 

Dersom vi klarer å produsere skarp og politisk god 

radio, kan RRV få en enorm innvirkning på valgresiUtat

et i Sør-Trøndelag til hesten, Men for å få til det, 

er vi avhengige av kritikk, tips om stoff, gode råd osv. 

fra HELE RV-bevegelsen. Det går ut spørsmål til avdel

ingene i denne rutina om å fungere som "konsulenter" 

for ei utvalgt sending i tida framover. Dette kan inne

bære ei styrking av de organisatoriske bånda mellom 

radioen og partimedlem.mene, som vil gavne både radioen 

og den revolusjonære bevegelsen. 

Men uten en sikker økonomi - ingen radio. Derfor opp

fordrer vi også dere til å hjelpe oss med å verve nye 

frivillige lisensbetalere. Første forutsetning er sjel- · 

sagt at alle partimedlemmer i Trondheiasregionen (unn-
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tatt de med laveste klassifisering) betaler lytter
lisens. For å få en oversikt på dette, går det også 
ut spørsmål om dette i rutina. 
11 Det følger også med innbetalingsblanketter til alle 

medlemmene. Den kan brukes avetternelere, eller til 
nyverving. I tillegg går det an å levere na~ adresse 
på nyvervede til oss, så sender vi ut postgirotalong. 
Lisensen har vært kr.100 pr. år fram til nå. Vi ar
beider imidlertid med å gi ut en RRV-kasett med •god
biter" fra vår produksjon, som skal tilbys som en 
lisensbetalerfordel. I samband med dette vil lisensen 
antakelig bli noe høyere. 

Du kan sende navn og adresse på nye lisensbetalere 
til RadioRV, postboks 4585 Kalvskinnet, 7001 TRONDHEIM, 
eller du kan ringe til oss hver virkedag kl.14-15 eller 
17-18 på telefon 512371 eller 525278 og overlevere det 
muntlig, eller rett og slett ta kontakt med noen du 
kjenner på radioen. 

Hilsen radioansvarlig. 

vandreleir 14.~19. juli 1985 
Vandreleir for friluftsinteresserte. Alt utstyr og mat 
tas med av hver enkelt. Ingen depot eller fellesopple cg. 
Nærmere opplysni nger om utstyr og opplegg gis hver enkelt 
so□ skal være med. 
Begrensa antall. 
Påmelding med navn, adresse og telefor.nummer på Oktober. 
Mrk. v a ndreleir 85. Påme~dinr,sfrist 1/6-85. 
Hvor? Sannsynligvis Fe□undsmarka. 
Diskusjo nene vil bli omt r ent de SB-'1lIIle som på andre 
l eirer. 

Arr.kom. 
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Uv eUer dod? 
I fjor foreslo DS å omorganisere avd eli nga vår, Noen skulle 
over 1 boligavdeling, andre i arbeideravdeling, Dette utløste 
iher dige pr otester fra avdelinga p.g.a. måten forslaget ble 
lagt fram på~ forhasta og udemokrattsk -, og fo r di særlig 
de nyeste medleom~ne i avdelinga var redd for å op~løse et 
miljø de begynte lkomme inn 1, til fordel for et nytt og 
ukjent. Sjølve innholdet i -det nye forslaget ble egentlig 
aldri skikkelig diskutert i avdelinga, ihverfall ikke ut 
fra et skikkelig vurdering av hva som ville være best. , 
Motforestillinger mot den sære stilen i partiet stod ster kt; 
diskusjoner omkring arbeiderne i partiet lå bak mye av 
skepsisen. 

' lf:isnøyen med måten DS tok opp saken pA°, re sul terte i · 
innlegget i FK om •solbærvusker ••• " Så vidt vi sl: jønner 
ble dette innlegget aldri forstått. Noen ble kans1: je sår a, 
og dis}~u sjonen kom aldri i gang, Vi vil forsøke å bli 
flinkere . til å fo r klare hva vi mener, fordi vi t r or vi har 
noe å fare med. Av og til sniker tvilen seg innpå oss. 
Andre avdelinger blonsteee. Mens vi sjøl har kjør t oss fast. 
Alt står i stampe, og vi er nødt til å begynne på nytt. Det 
nytter ikke å skylde på DS. Det er vårt eget ansvar • 

. Vi stiller oss en rekke s pør smål, rom vi håper å komme • 

. tilbake til etterhvert. Spør smål som vi er nødt til å 
ko'11lle videre med 0m vi i det hele tatt s l~al overleve 
politisk, Foreløpi~ vil Vi bare l ufte endel av det vi e r i 
ferd med å gå les J>å• 

. . 

Hvordan griper vi saken an når et medlem er nedey-1 ta i mange 
oppgaver, uten å oppnå resultater noe sted? Hvordan gr iper 
vi saken an når et medlem sier "jada, det er greit~ men ikke 
orker å oppfylle KK-planen, ikke .lese internblada, syns 
hele greia er et ork? 
Hvordan griper vi saken an når et medlem bestemmer seg for 
karrie r e 1 :y rkeslivet, ber om forståelse for at innsatsen 
må bli minimal, men vil fo r tsette å være medlem? Noen sier 
dat Så svak du er, ennå velge karriere og luksus 1 stedet 
for felles s k jebne med arbeider klassen. Andre mener: Et 
medlem innen toppskiktet i næringslivet må oppmuntres og 
tas godt vare pA. 
Hvordan griper vi saken an når gradering og sikkerhet g jør 
det vanskelig å holde kontakten og utvikle et politisk 
miljø i avdelinga? 

Svara har vi ikke enda. Sammen med ei a nna avdeling s kal 
vi for s øke åta skeia 1 ei a~na hand. 
Nel,rolog eller vå.rlig rapport vil følge. 
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