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TIL ALLE DISTRIKTS- OG AVDELINGSTYRER 

FRA SENTRALSTYRETS ARBEIDSUTVALG 

desember 1988. 

OM OPPFØLGINGA AV -----------
I året som har gått har vi satt igang med visse tiltak for å 

styrke det økonomiske grunnlaget for partiarbeidet. Spesielt 
retta inn mot å styrke distriktstyrenes slagkraft. 
Vi har nettopp avslutta et vellykka lotteri ,som etter finopptel
llinga sannsynligvis kom opp i ca 750 000 kr. 
Vi er ennå igang med en støtteringskampanje i endel partidis
trikt. 
Vi gjorde endel framskritt med kontingentarbeidet først~ delen av 
året , men er i ferd med å dabbe av igjen ? 

På grunnlag av satsinga sålangt , har flere partidistrikt nå 
styrka arbeidskapasiteten sin. Det har også gitt politiske og 
organisatoriske gevinster i form av mer utadretta parti og 
folk knytta til partiet. 

flere 

Dette arbeidet er ennå i sin første fase. Endel av den kadermes
sige ~atsinga d distrikta er "forsk~ttert" , og krever en økt 
innsats for at den skal opprettholdes. 
Økonomisatsinga må derfor fortsette også i 1989 

Noen kommentarer til enkeltområder: 

*Kontingenten: Som sagt, ser det ut til å være en viss 
fra 2.termin-88 av .igjen. (hvis det ikke rettes opp med 
linger i denne rutina). 

"slakk" 
innbeta-

Kontingenten er fortsatt hovedinntektskilda til partiet. 
Kontingentdirektivet sier at lagstyret skal kreve inn kontingen
ten månedlig. Erfaringa viser at dette har stor betydning for å 
ho l de restansene nede. Mange kommer lett p å etterskudd , d e 'r som de 
skal betale inn alt ved terminslutt. 
Hvis vi ikke følger opp dette fører det også til at lag oppar
beider stor gjeld som i mange tilfeller må avskrives ved at 
kamerater melder seg ut. (NB. Flere utmeldte "gjør opp" for seg 
,også ! Så avskriv ikke gjelda uten å ha diskutert med kameraten) 

Kontingenten for 3.termin-88 skal · betales inn i løpet av januar, 
til DS. Som bringer den videre seinest i neste rutine 

*AKP-støtteringen: Vi vil bringe resultater fra støttwering~ver

vinga i Klassekampen ut jan-89. I staretn av des. har vi passert 
200 deltakere. Målsetting 500. Både politisk og økonomisk er 
støtteringen et viktig tiltak for å støtte partiet lokalt. Til 
nå er det ,i hovedsak 5 distrikt som har sørga for de 200 - ved 
siden av d~ som har "verva" seg sjøl. Erfaringene viser at det 
blir svært lite resultater dersom det ikke tas handfaste tiltak 
fr~ partiet lokalt. Gjør de det, er de derimot sikra resultater! 
Det er enten -eller. 
Fra januar av håper vi også å ha et tilbud til alle støtterin
gsmedlemmer , gjennom eget blad for medlemmer og sympatisører. 
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