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Til økonomiansvarlig i 
Kopi til DSAU 

Vedlagt denne sendinga får dere: 

Oslo, 12. oktober 1988 

oversikt ov~.r hva som er sendt ut av lodd/betalt i deres 
distrikt t.o.m. 10.10.88, samt kopi av skriv til lot
teriansvarlig og kommisjonærer av 6.10. 
oversikt over støtteringen fram til 10.10.88, inkl. forklar
ing til rapportene (ta vare på forklaringa til seinere 
rapporter) · 
en oversikt over hva vi har registrert ang. kontigenten i 
deres distrikt 
evt. kontigentkvitteringer 

1: Om støttPringkampanja 

Støtteringkampanja er diskutert på konferansen for økonomiansvar
l1ge, samt i oppfølgingsdiskusjoner med enkelte. I TF i denne 
sendinga g~s kort gjennom en skisse til et opplegg for kampanja. 

A. M~lsettinger 

Som avtalt avgjør fylkene sjøl om de skal drive kampanja. Vi har 
til na registrert: 

Distrikt som skal drive kampanie for hele distrikt~t: 
. .!'-lordland . Nord, !"-lør:e og ..... Romsda1, Ho.rd_al~nd ~Jel~ma,~~e;~t-f,o.ld"...._ . .... ,----

:· . t-·. "'· ·t>.,.r-h ~ ·~•·j :;""''t· -~ ·'"~m-.;;;-,~"'-'~ ... -;;- ,..,.,.: ~ '.i<l';i""':-1l'lfi,-<"'~M· •• ,~-t: ... ·"'Jc....:-nr#.~ \.""'"' -~~- ",.....".... 
~ . ~!'-~· ~;Ji? C' 'f . .. ... . ~~-ioo" ·~- :6~!:tf'"··~ .... ,y. ~· · ~·' 

Uistrikt som skal drive kampanje i en begrenset del av distriktet 
(ett lag, en by e.l-;}: 
Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Rogaland, Oppland, Hedmark, 
0stfold 

Øvrige distrikt driver ingen organisert kampanje! 

Vi nar registrert følgende m~lsetting for dere: ____________ _ 

Dersom noen av ovenst~ende opplysninger er feil, ta kontakt 
snarest! 

B. Sentralens oppfølging 

l KK vil kampanja bli fulgt opp p~ kampanjesida hver fredag, med 
·en søyle for hele landet under ett, og kommentarar-tikler. Den 
samra mål~ettinga for- landet er soo del~akere i støtteringen. 

UtviiZlirlga i de enkel te- fylken-e vil først og fremst- bli fulgt 
opp i komment~ren, og da i hovedsak de fylkene ·som d~iyer full 
Kampanje. 

Kommentarartiklene bør først og fremst formidle erfaringer med 
verving. Vi er avhengig av tips og ideer fra dere som driver 
kampanja ute i fylkene, sa ikke nøl med a ringe. 

Vi kommer til a følge opp med ~ ringe til de fylkene som driver 
kampanje, i den forbindelsen må vi få kontakt til en i ledelsen 
for kampanja som kan ringes. Der dere driver begrenset kampanje 
pa ett sted vil vi helst ha direktekontakt med ansvarlige på 
stedet. 
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2 . Lotteriet 

I dette nr av TF står en artikkel om lotteriet. Vedlagt får du 
kopier av noen skriv til fylkesansvarlige og kommisjonærer, samt 
oversikt over stoda na. 

Både i TF-artikkeien og i KK legger vi na større vekt enn før pa 
antall utsendte rodd istedetfor a fokusere ensidig på pengesum 
inn. Forutsatt at vi får inn pengene går jo kampanja riktig bra, 
sjøl om kronetallet ikke er sa høyt enna. 

Men det er ingen automatikk i at folk sender inn pengene innen 
fristen. Dere rna ikke slutte a purre på at folk skal sende 
pengene inn! 

Dersom dere ennå ikke har bestilt kvoten eller målsettinga, 
begynner det na a haste! Se de vedlagte oversiktene og sikre 
innsending av ytterligere bestillinger. 

Hvis dere begynner å ga tom for lodd, så er det fortsatt mulig å 
sikre lett-tjente penger ved a bestille fler lodd! 
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FORKLARING TIL RAPPORTENE OM STØTTERINGEN 

(ta vare på denne forklaringa, blir ikke sendt med hver sending 
med rapporter) 

Dere får tre typer rapporter: 

1. Perioderapport over inntektene .til fylket 

Dette er en liten (1/4 A4-ark) rapport som i hovedsak skulle være 
sjølforklarende. Merk at sum nullstilles når nytt år begynner. 

På basis av disse rapportene vil vi sende ut penger til distrik
tene: Alle får automatisk 75% av det innsendte beløpet. For 
distrikt der beløpene er små, samler vi opp for flere perioder 
før vi sender! 

2. Deltakere ..... -rapport 

Denne rapporten gir deltakerne i distriktet sortert etter 
stigende postnr. Opplysningene skulle være selvforklarende. 
vi sender ut tilleggsrapporter over nye deltakere så hyppig som 
mulig, og nå og da fullstendige oversikter. 

3. Deltakerstatus ..... -rapport 

Denne rapporten gir oversikt over hvor mye og når deltakerne har 
betalt. Den er sortert etter stigende postnr på samme måte som 
forrige. l tillegg har den med deltakernr . Dette finner du også i 
forrige rapport slik at du kan finne konkret hvem det gjelder. 

- ~~:F t:JoppTy'snfngene':·sOml5gf~s ~~~f ::r Ølgende ·~ •.. ,~ -.· -~· ··;;. ·~ «t4i::f •. ':«~~~"""'"'"'"'"'4 "'-;;c.-·~·-·~·~·-.,. .... ..,,_-
: i ... , 

(aller først på linjen finner du avmerket om -deltakeren er aktiv 
eller passiv, passiv betyr at det er så lenge siden vedkommende 
har betalt at vi ikke lenger sender purringer og nye blanketter) 

sum mnd 

siste innb . 

År 

Betalings/ 
purrestatus 

Sum bet. 

ØKU/Kåre 

Den m~nedssummen de har tegnet seg for 

Dato vi har registrert siste innbetaling, sier noe 
om hvor aktive de er . 

Hvilket år opplysningene på linjen gjelder 

For hver måned finner du en kode. Kodene betyr: 
B - at deltakeren har b'etalt den måneden 
G - at vi nar sendt giro, men ennå ikke fått 

betaling _ 
P - at vi har sendt purriog_ 

- S at del tak_er_en enten ikke hadde startet da, 
eller har varsle~ en midlertidig_pause i 

- perioden 
U at deltakeren betaler kvartalsvis/halvårsvis 

e . l. og at måneden følgelig er uaktuell. 
Sum som er betalt det året 

TA VARE PA DENNE J.t~ORKLARINGA 
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Os lo, 6. oktober 198 8 
Kjære loddkomrnisjonær ! ..... 1\G lWfo~~\J \1'- Cf/L. ~\J)VMlu,~ 
VI ER SIKRA ET RESULTAT PA 750.000. DET BESTE RESULTATET I 
INNSAMLINGSKAMPANJER UTENOM VALGAR PÅ 80-TALLET. MEN SKAL VI GI 
OSS f"lED DET? 

I følge oversikten var . ligger det an til at vi får inn 750.000 
kr nar de loddene~om er ute na er betalt. Et flott resultat, men 
ingen grunn til a gi seg før vi har nådd millionen. 

Fylker som fortsatt vil håve til seg mer penger kan bestille 
nye lodd, det er enda 15 . 000 lodd igjen sentralt. 

Erfaringa er at mange av de som har kommet igang med 
loddsalget får blod på tann og bestiller mer lodd. Nok et 
argument for a få unna salget - og fa betalt - de loddene dere 
allerede har tatt sa raskt som mulig . . . .. 

FORTSATT HASTER DET MED Å FÅ PENGENE INN! 

For ei tid tilbake fikk du et brev med oversikt over hvilke 
~oddbøKer av de du har mottatt som fortsatt ikke var betalt. 

I det forrige brevet oppfordret vi til a prøve a betale alle 
utsendte lodd innen utgangen av september . Resultatet av brevet 
var at innsendt ukebeløp økte sterkt, men vi korn dessverre ikke i 
mål n1ed det vi håpet. Fortsatt er over 15000 lodd ubetalt. 

Vi sender derfor ut dette brevet med ny oversikt over hva 
som er ubetalt, og oppfordrer deg til a gjøre en ny innsats for a 
fa inn betalinga raskt. 

Følgende ~nkle tiltak burde (som sist) gi store rPsultater raskt: 

l. 
·----- -

Hvis du fortsatt sitter pa lodd som skal fordeies, dra rundt 
·med en gang og lever ut lodd og bla~etter, avtal at 
selgerne forskutterer lodde~ sa sna"ft som mulig, gjerne med 
en ga.ng til deg, sa kan du betale all.,e under ett. 

2. Vedlagt far d~ en oversikt over hva som er betalt av de 
loddene du har mottatt. Ring til eller oppsøk de som ikke 
har betalt, og avtal at de betaler snarest , evt direkte til 
deg. 

3 

~ 

Gjør konkrete avtaler om nar alle skal betale, og at de 
varsler deg med en gang det er gjort . Skriv opp avtalen, og 
følg opp hvis de ikke holder den . 

Hvis du har lodd du skal selge sjø1 , eller oppgjør for lodd, 
betal med en gang! 

*' SYNES DU DET ER VANSKELIG A SELGE L"ODD? HER FAR DU- El'- TIPS -MED
PA VEIEN: 

PRØV BUNKESALG OVER TELEFON - Metoden-går ut på at du ringer til 
venner og kjente og tilbyr dem en bunke lodd i AKP-lotteriet. 
Metoden er garantert vellykka - Alle som har prøvd er 100 % 
f.:)rnøyd. 

Dette brevet sendes ut til alle kommisjonærer. 
viktigste "tannhjulene i lotterimaskinen", det 
for a sikre oss et vellykket lotteri. Takk for 
og lykke til videre! 

Hilsen kampanjeledelsen . 

Dere er de 
avgjørende leddet 
innsatsen sa langt 
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Oslo, 6. oktober 1988 
Kjære fyH~esJ(OJnmisjonær ~ 

VI ER SIKRA ET RESULTAT PÅ 750.000, DET BESTE RESULTATET I 
INNSAMLINGSKAMPANJER UTENOM VALGÅR PÅ BO-TALLET. MEN SKAL VI Gl 
OSS t1ED DET? 

l følge oversikten vår ligger det an til at vi får inn 750.000 
kr n~r de loddene ~om er uie nå er betalt. Et flott resultat, men 
ingen grunn til a gi seg før vi har nådd millionen . 

Fylker som fortsatt vil have til seg mer penger kan bestille 
nye lodd, det er enda 15.000 lodd igjen sentralt. 

Erfaringa er at mange av de som har kommet igang med 
loddsalget far blod på tann og bestiller mer lodd. Nok et 
argum~nt for a få unna salget - og få betalt - de loddene dere 
allerede har tatt sa raskt som mulig ..... 

FORTSATT HASTER DET MED A FA PENGENE INN! 

For ei tid tilbake fikk du et brev med oversikt over hvilke 
loddbøker av de fylket har mottatt som for~satt ikke var betalt. 

I det forrige brevet oppfordret vi til a prøve a betale alle 
u~sendte lodd inne11 utgangen av september. Resultatet av brevet 
var at innsendt ukebeløp økte sterkt, men vi kom dessverre ikke i 
m.:U med det vi håpet. Fortsatt er over 15000 lodd ubetalt. 

Vi sender derfor ut dette brevet med ny oversikt over hva 
som er ubetalt, og oppfordrer deg til a gjøre en ny innsats for a 
få inn betalinga raskt. 

. . . . 
Følgende enkle tiltak burde (som sist) gi store resultater raskt: 

1. 

2. 

Sørg for a bestille resten av lodda dere skal ha, hvis dere 
skal ha flere. Antakelig er det mest praktisk a bestille 
lodd 'JireT~te til de enkel te kommis_ionærene. Avtal med dem 
n~r du - lH~evel ringer om andre saker på der1ne lista, og send' 
samlet•estilling! 

Samtidig med dette brevet sender vi ut et omtrent like
lydende brev til alle kommisjonærer med gjeld, med oversikt 
over ubetalte bøker de har fått. 

Du må ringe kommisjonærer med gjeld for a høre hvilke planer 
de har for a sende inn pengene pluss for a organisere salg 
av lodd. Gjør konkrete avtaler, inki~dert en avtale om nar 
du skal ringe igjen for a få rapport om resultatet. Sett 
korte frister! 

takk for innsatsen sa langt og lykke til videre! 

-
PS. -PARTILEDELSEN GÅR NÅ UT -MED ET PÅLEGG TIL ALLE PARTIDISTRIKT 
OM A SIKRE AT NOEN AV DE SENTRALE FOLKA I FYLKET SJØL SELGER 
LODD, OG FORMIDLER ERFARINGENE VIDERE. SOM ALLTID ELLERS: EN AV 
DE VIKTIGSTE LEDELSESMETODENE ER Å GÅ I SPISSEN!! INFORMER 
PARTILEDELSEN I FYLKET OM DETTE . INGEN GRUNN TIL Å VENTE PA 
MELDING VIA ANDRE KANALER! DS 

~ SYNES DU DET ER VANSKELIG Å SELGE LODD? HER FÅR DU ET TIPS MED 
PA VEIEN: 

PRØV BUNKESALG OVER TELEFON ~ Metoden gar ut pa at du ringer til 
venner og !Uente og tilbyr dem en bunke lodd i _AKP-lotteriet., <,..,Lk:
Metoden er garantert vellykka - Alle sent har pr.øvd er 100 % - /,X.~ 
fbrhøYd . - - ~ 

-------- ---- --------- ·--- ----
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til Økonomiansvarlig i 

OVERSIKT OVER KONTIGENTSTODA I FORBINDELSE MED INNLEGGING AV 
KONTIGENTEN PA DATA 

Heftet ved dette arket får-du: 
noen kvitteringer for mottatt .kontigent/rapporter 
en oversikt over innbetalt kontigent for hvert lag f.o~m. 
termin 1-87 t,o.m. de kontigentkvitteringene du mottar her. 
Nederst p~ arket er klistret inn .en oversikt over hva vi har 
mottatt av P.apporter og penger fra dere i år t.o.m. de 
kvitteringene du får vedlagt her (hvis dere har betalt inn 
akonto over postgiro e.l .. har vi tatt med det vi har mottatt 
innen utgangen av september): 

RAPPONTEH UOVERENSSTEMMELSER SA SNAHT SOM MULIG 

- Hvis~allene nederst ikke stemmer med deres tall, eller de 
vedlagt~ registreringene for de enkelte laga (se forklaring bak 
p~ dette arket) ikke stemmer, må vi få beskjed så snart som 
mulig . 

Vi regner med at det særlig er ang . stående gjeld fra medlemmene 
t11 laget at vi kan ha uoverensstemmelser. Noen momenter til 
dette: 

l . Ettersom vi fordeler restinnbetalinger på terminer etter 
skjønn, kan det være at gjelden termin for termin ikke 
stemmer. Det er ikke s~ viktig hvis totalgjelden for laget 
stemmer. 

2. Når vi registrerte skjemaene fra dere på data oppdaget vi at 
linjene i skjemaet ofte ikke stemte: Normalt skal følgende 
regnestykke st~me på en linje i DS-skjemaet: 

-
Forrige gjeld +_skal ~bet~le- nå - betalt nå - rest innb. = gjeld 

3. 

I tillegg kan gjeld_reduseres ved at den avskrives eller 
økes/minkes nar medlemmer overføres mellom lag. Dette skal i 
så fall merkes av særskilt, på skjemaet. Vi har innført slike 
opplysninger i kolonnen for avskrivninger eller overføringer 
i den vedlagte oversikten. 

Uoverensstemmelser mellom den gjelden,vi har og dere har kan 
følgelig skyldes at dere har redusert gjeld uten å varsle om 
det. Vi har da tatt det som en regnefeil . Dersom dere finner 
slike uoverensstemmelser må dere melde fra til oss og 
forKlare hvorfor gjelden skal reduseres/økes. 

For-:_termin~ne· ~ og .2-87 .er -det mulig C[t_ vi har ført -opp 
feil sum og antall som ska~ 6etale~ Dette_skyldes at-deler 
av skjemaene vår hos re~isor da Vi la inn-materialet. Dersom 
Slike f~il (ører til at_-~jeld6 B~ blitt ~eil må-ders varsle. 
Hvis ikke spiller de ingen rolle. 

l'"orklaring på vedlagte lagsskjema finner du på baksiden 

DATO 

----------------------------- - - --

-
' ' 
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Forklaring p~ de vedlagte oversiktene over lagenes kontigent 

Lis~ene gir oversikt over lag for lag etter nr~ og en linje pr 
termin. Under hvert lag følger en subsubtotal-linje som gir sum 
gjeld fra medlemmer til laget, og nederst p~ rapporten en 
subtotal-linje som gir samme sum ror alle laga. 

Alle summer refererer seg til sum innbetalt til laget, altså før 
DS og SI<-trekk. 

. 
De enkelte kolonnene står for (merk at to og to kolonner hører 
sammen: summen og det antall medlemmer~terminer den gjelder): 

trm 

antall 

skal 
betale 

betalt 

an~all 

avskrevet 
. eller 
overført-:-

antall 

gjeld 

antd.ll -

termin: 871= termin 1-1987, 872=termin 2-87 osv. 

antall medlemmer~terminer som skal betale denne 
terminen (hvis det st~r f.eks. 3,25 betyr det tre 
medlemmer hele terminen og ett medlem en måned (=0,25 
terminer), eller evt to medlecimer hele, ett en halv og 
ett trekvart termin, e.l.) 

sum som skal betales denne terminen 

sum innbe~alt for denne terminen hittil (dette 
inkluderer ogs~ restanser som er innbetalt, vi prøver ~ 
fordele resatnseinnbetalingene p~ terminer etter 
skjønn. Dermed kan det hende noe er fordelt feil, det 
som er viktig er at samlet oppført gjeld stemmer med 
deres oppgaver. 

antall medlemmer~terminer det er betalt for 

gjelQ som er avskreve~ (gjennom avtale med v~k~ 
medlem) eller overført til/fra et annet lag tf,rdi 
medlemmet er flyttet. Positiv~ tegn betyr at gjelden 
redusert med beløpet.-Negativt tegn betyr at gjelden 
økt med beløpet. Følgende alternativ er mulige: 

Avskrevet gjeld: Ført som et positivt tall i denne 
kolonnen, gjelden resuseres med samme tall . 

er 
er 

Overføring til laget: Hvis e~ medlem overføres til 
laget og har med gammel gjeld' s ·kal gjelden til det nye 
laget økes. Dette er ført som et negativt tall i denne 
kolonnen. 

Overføring fra laget: Hvis et-medlem overføres-fra 
laget og har med gammel gjela, redu~eres gjelden ·til
q.et- gamle=laget. Dette er ført som et posi t:l-vt tall :[ 
denne kOlonnen . 

I tillegg til dette har vi brukt denne k~lonnen til a 
trekke med gjeld som henger fra terminer før 1-87. Det 
er i så fall ført som negativ avskrivning for 1-87. 
Dermed økes gjelden for laget med samme beløp. 

antall medlemmer*terminer som er avskrevet/overført. 
Samme mulige alternativ som forrige kolonne 

gjeld medlemmene har til laget for vedk. termin. 
Beregnes ved: skal betale - betalt - avskrevet = gjeld 
~ubsubtotal-linjen inneholder samlet gjeld .for laget : 

ant~ll·medl~mmer*term:lner gjeld : 
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