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(dette kom for seint til å komme med i trykken) 

I Klassekampen ble det nylig kunngjort at Radio RV i Trondheim satser ganske 
ærgjerrig i 1987. RRV planlegger å ansette Torstein Tranøy på full tid. Han skal 
bl.a. lede radioens daglige magasinsending "kafe 101·. Hans faste stilling i 
1987 vil gi RRV en sårt tiltrengt kontinuitet i arbeidet fra dag til dag med å 
svare på og følge opp henvendelser, og å administrere radioen. Ved å ansette 
Torstein vil radioen bli trappet opp i kvalitet i en tid hvor nærradioene 
ellers har problemer med å holde det gående. 

Til nå har RRV i for liten grad vært et agitasjonssenter for partiet som helhet, 
den har vært drevet i snart 5 år av en liten gjeng ildsjeler, mange 
av dem uorganiserte . Radio RV trenger partiet! 

Neste år blir et rekrutteringsår for partiet , med stor vekt på utadvendt 
virksomhet , dessuten valgkamp. Gjennom RRV når vi 20.000 mennesker hver uke 
(iflg. lytterunderøkelse jan.86). Partiet trenger Radio RV! 
1987 må bli året hvor RRV blir Trondheimspartiets radio, både ved at medlemmene 
bruker radioen, og at de er med på åta ansvar for den. 

I tillegg til å ansette Torstein, planlegger RRV å investere for å ruste opp et 
nokså dårlig teknisk utstyr. F.eks. kan vi ikke idag kople to telefoner sammen 
"på lufta", vi kan bare ta inn en og en. Dette har mange ganger hindret oss i å 
lage spennende konfrontasjoner mellom motpoler. Ved å kjøpe en mer profesjonell 
mikser til ca . 30.000 vil dette bli mulig, dessuten vil mange andre tekniske 
problemer bli eliminert (ullen og grumsete lyd, bl.a.) . 

Reklameinntekter til nærradio vil tidligst komme i 1988. Vi er mot reklame
finansiering, men kommer den, så må vi kaste oss på kjøret . Ved å trappe opp i 
1987, vil vi stå teknisk og lyttermessig rustet til å beholde og styrke vår 
posisjon som en av byens mest populære radioer, også med reklame i eteren fra 
1988 eller 1989. 

Planen for å finansiere I/RV i 1987 er slik: 300 lyttere sier seg villige til å 
støtte oss med kr.45 pr. mnd . gjennom fast overføring fra konto i egen bank til 
en konto som vi oppretter i samme bank ( vi oppretter konti alle byens banker). 
Slik intern overføring er iiebyrfri , og går automatisk når lytteren har gitt 
beskjed til banken om det. Dette er også langt sikrere enn å sende 
giroblanketter til frivill i ge abonnenter, fordi det er så lett å glemme å betale 
en slik giro. Denne innsamlinga vil kunne gi kr. 162.000 på et år . I skrivende 
stund har vi, uten å ha drevet særlig intensiv kampanje for det, fått ca. 25 
påmeldte til opplegget. Vi er optimister, for mange lyttere som ikke er RV-ere 
har reagert positivt på ideen . Ved å gjøre det på denne måten , kan vi etter en 
intens dugnadsinnsats i januar, konsenterere oss helt om å lage radio resten av 
året . Budsjettet på 162.000 er romslig, slik at lytterne ikke skal møtes med rop 
om mer penger seinere i 1987. 

Trond Ar . den , redaktør i RRV, vil jobbe intensivt og nesten bare med verving 
av lisensbetalere i januar . Han vil gi ut flere brosjyrer, vervelister etc., 
etter hvert. Han vil ha telefonvakt hjemme alle hverdager i januar mellom 1800 
og 1900 og kan ta imot navn på nye lisensbetalere , svare på spørsmål, 
bestillinger på kampanjemateriell m.m. Hans telefon er 96' 45 . T.A. vil også 
ta initiativ til vervestands og andre aktiviteter i januar . Folk som kunne tenke 
seg åta et tak , eller som har ideer, må si fra til ham 1 

Vi gir følgende sterke oppfordring til de av partiets medlemmer som bor i RRV's 
nedslagsfelt: I løpet av de tre første ukene i januar bør hvert medlem ha 
skaffet minst en månedlig lisensbetaler. Det kan være medlemmet sjøl, eller 
gjerne en uorganisert RRV-lytter (det er også lov å verve flere , og det er lov å 
tegne seg for et større månedlig beløp enn 45.- kr.). Meld inn til Trond 
Andresen løpende' Vi må ha navn, tlf. , adresse , beløp , og bankforbindelse; vi 
tar deretter direkte kontakt med giveren. Radioen vil etterhvert gi ut meldinger 
om hvordan det går, og på annet vis agitere for kampanjen . 

Men hva så hvis vi ikke greier 300, f.eks. kanskje bare 150? -RRV overlever 
likevel, men med en dårligere radio i 1987 -l. 
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