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I. DIREKTIV TIL LAGSSTYRENE OM REKRUTTERING -------------------------------------------------------------
I årsrapportene meldes det om Økning i antall sirkler. Det 

er også inntrykket fra kontakten med organisasjonen.Dette er 

svært positivt og samsvarer med intensjonene i partiplanen, 

hvor det er lagt stor vekt på studier/skolering og styrking av 

partiet. 

Rekruttering fra sirkler. 

ForelØpig har vi for liten kunnskap om hvordan studiesirklene 

fungerer og hvordan den nye studieboka blir mottatt. Men, ett 

problem som har vært en gjenganger er at det har vært vanskelig 

å rekruttere fra sirklene. Antall nye medlemmer har ikke stått 

i samsvar med antall deltakere på sirklene. Årsakene kan være 

mange ,men vi vil ta opp ett problem som vi mener er en sentral 

årsak til det svake rekrutteringsresultatet flere steder: 

Mange studieledere sliter med å gjøre sirkelen til ikke 

bare et interessant "folkeopplysningskurs" ,men et kurs hvor 

den uttalte målsettinga er å rekruttere nye medlemmer til 

partiet. Fra sirkelen planlegges og organiseringa av den starter, 

må spørsmålet om rekruttering stå som en sentral målsetting 

hvor vi må sikre tiltak for å lØse problemet med at sirkelen 

ikke resulterer i rekruttering. 

Det finnes en tendens til at spørsmålet om partimedlemskap 

ikke blir tatt opp fØr langt ut i sirkelen, og kanskje ikke 

tatt opp på møtene i det hele tatt ,men bare lufta overfor 

deltakerne enkeltvis. Argumentasjonen for å gjØre det sånn har 

vært sikkerhetsgrunner med at andre sirkeldeltakere ikke skal 

vite om hvem som er interessert i medlemsskap. Resultatet er 

ofte ingen medlemmer. 

Vår mening er at spørsmålet om medlemsskap må tas opp allerede 

på det fØrste møtet og når de blir spurt om å delta på sirkelen. 

Gjerne få fram hvilke motforestillinger deltakerne har til å 

bli medlemmer, sånn at de kan bli fulgt opp gjennom diskusjoner 

på møtene og tilbud om diskusjoner utenom sirkelen. 

I tillegg må hver enkelt deltaker fØlges opp. Det duger ikke 

bare med almenne oppfordringer. Det må settes av kvelder hvor 

ulike spørsmål knytta til medlemsskap kan diskuteres åpent og 

allsidig ,hvor partiets program,vedtekter og linjer på ulike 

områder, motsigelser og spesielle problem sirkeldeltakeren 

har for å bli medlem kan bli tatt opp. 

Å rekruttere fra sirkel er en særegen oppgave i tillegg til 
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det å lede studiemøtene. Det vil kreve mye tid fra studie

lederen, kanskje så mye at laget bØr sette på flere medlemmer 

som kan delta i dette arbeidet (at de medlemmene som har fått 

med folka på sirkelen fØlger opp "sine" f.eks). 

En slik måte å gå fram på vil også utvilsomt styrke deltak

ernes t illit til partiet og gi muligheter for å fØlge opp spes

ielle spørsmål og problemer som kan være vanskelig å få tatt 

opp på sirkelen. 

Et annet råd vi vil gi er at det er fordelaktig å gjØre 

sirkelen til noe mer enn ei studiegruppe. Sirkelen bØr også 

gi konkrete tilbud om parktisk politisk arbeid sammen med 

partikamerater , slik som KK-arbeid, anti-imperialistisk arbeid, 

fr6ntarbeid osv., hvor de får sjanse til~ arbeide sammen med 

partimedlemmer viss de ikke på forhånd er aktivt med i politisk 

arbeid 

. . 

For Øvrig understreker vi at en god sirkel hvor deltakerne 

virkel i g lærer noe ,sjØlsagt er helt avgjØrende for rekrutter

ingsarbeidet. Poenget vårt her har vært å understreke at rekrutt

eringsarbeidet også er en særskilt oppgave utover sjølve studiene, 

som må sikres med særegne tiltak. 

Rekruttering utenom sirkel. 

I tillegg til å rekruttere gjennom studiesirkler , som 

tradisjonelt har vært vår viktigste rekrutteringskilde ved 

siden av ungdomsforbunda, rapporteres det om at der det gjØres 

egne tiltak for det foregår det rekruttering direkte fra miljØer 

hvor paL·tikamerater arbeider sammen med sympatisører. 

Lagsstyrene må vurdere hvilke muligheter det ligger i å 

kunne rekruttere folk vi arbeider sammen med i valg, 8.mars, 

l.mai-sammenheng og i fronter som Afghanistankomiteen, Solidar

itet Norge-Polen osv. Det kan være folk som står oss nær ,som 

utvikler seg i retning oss, som har gått på sirkel tidligere, 

som vil gå på sirkel etter at de har blitt medlem osv. Målbevist 

arbeid overfor denne typen folk vil kunne gi uttelligg har 

det vist seg. 

En kilde til nye medlemmer er NKS-medlenuner som e1: ferdig med 

utdanninga og som dermed ikke lenger er medlem i NKS. Mange av 

disse forsvinner for bevegelsen • Det er opptil partiet å 

sørge for at disse blir tatt med i partiet. 

Det samme kan gjelde medlemmer av RU som "har gått av for 

alderen" eller andre grunner. Når det gjelder disse må vi 

fortsatt respektere verv estoppen og gå fram i henhold til den. 

Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2016



" . ' 

- 3 -

Å lykkes i rekrutteringsarbeidet er svært viktig. Det vil 

tilfØre partiet og bevegelsen nye og friske krefter i ei tid 

da partiet har stort behov for å styrke seg. 

I TF for februar skriver RØde Fane-redasjonen at bladet vil gå 

inn dersom vi ikke klarer å holde abonnementstallet oppe. 

De har satt en målsetting på å verve 700 nye abonnenter i lØpet 

av våren. 

En undersøkelse i fjor vår viste at et. stort antall parti

medlemmer ikke abonnerte på RØde Fane. I undersøkelsen var det 

tatt hensyn til at ektepar delte et abonnement ,dette tiltross 

for at det er gitt direktiv om at alle medlemmer skal abonnere 

på RØde Fane. På den andre sida så har RØde Fane også mange 

sbonnenter som ikke er partimedlemmer .• 

Lagsstyrene får herved pålegg om pånytt å ta opp RØde Fane 

som et mindre punkt på et lagsmøte i lØpet av april-juni, med 

målsetting at alle medlemmer abonnerer på bladet og at det blir 

satt igang noen minimumstiltak for å verve abonnenter blant 

lagets sympatisører. Med det Økende antall sirkler som blir 

satt igang burde deltakerne der være en kilde til abonnenter. 

Av sikkerhetshensyn bØr laga organisere gruppeabonnement, 

som kan spres på flere medlemmer. Tilbudet om gruppeabonnement 

bØr også gis til ikke-medlemmer som ønsker det. 

I forbindelse med målsettinga om å verve 700 nye abonnenter 

i lØpet av våren vil Klassekampen kjØre en del propaganda for 

RØde Fane som kan brukes i arbeidet med å verve utafor laget. 

III. MELDING OM ARBEIDSPROGRAMMET. 

De lokale diskusjonene om arbeidsprogrammet er nå gjennom

fØrt og vi har fått et stort materiale fra partiavdelingene, 

som nå er til behandling i arbeidsprogramkomiteen. Ei forelØpig 

oppsummering av materåalet tyder på at et stort flertall av de 

som har svart ønsker et arbeidsprogram av den typen og med den 

innrettinga som er foreslått. Samtidig er det en nokså samstem

mig kritikk mot de Økonomiske avsnitta i forslaget for å være 

prega av reformistiske feil , Det etterlyses også ei mer om

fattende innledning som setter arbeidsprogrammet inn i ei riktig 

ramme i forhold til våre langsiktige mål. Arbeidsprogramkomi

teen har tatt disse klare meningsytringene fra grunnplanet til 
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etterretning og jobber på grunnlag av dem. 

Et nytt utkast, som i det minste omfatter de delene av 

programforslaget som har blitt mest kritisert, vil bli produ

sert og sendt ut i juni. Det er ikke meninga at det skal være 

noen ny grunnplansdiskusjon på dette utkastet ,men at det skal 

brukes av de som blir valgt til delegater på de distriktsvise 

arbeidsprogramkonferansene og på sjØlve landskonferansen om 

arbeidsprogrammet. 

Retningslinjer for valg av delegater osv. blir sendt ut 

seinere. 

IV. MELDING OM DISKUSJONSNOTAT OM STRATEGIEN FOR ARBEIDET 

f-~~g~~Y~§~1§~~l--------------------------------------------
Det~e diskusjonsnotatet blei lovt til denne rutina i 

TF for des. Siden har SK vedtatt at dette notatet skal inn som 

obl i gatorisk lagsmøte for arbeidsplasslag hØsten -82 og sum

meres opp våren -83. Notatet er derfor utsatt til neste sending. 

Et notat om rekruttering på arbeidsplassene må også utsettes 

til neste rutine. 

V. ~1Qf~§_Q~-~~E~Q§~~~§~Q!~!~---------------------------------
I TF for des. meldte vi at den obligatoriske diskusjonen om 

beredskap i partiet går ut av vårplanen. Vi lovte å sende ut 

materialet likevel som informasjon og sjØlstudier. Dette er 

endra til at et notat om dette er spredt t il deler av partiet. 

AKP{m-1) har fått rett til statsstøtte til studievirksomhet 

gjennom Opplysningsforbundet NY Verden. 

Pga et inflØkt regelverk ,et voldsomt skjemavelde og vår 

manglende erfaring vil det ta tid fØr vi klarer å gjØre full 

bruk av støtta, både lokalt og sentralt. ForelØpig får Ny Verden 

en del støtte til sentral administrasjon og i tillegg støtte til 

hvert enkelt kurs. Det siste består først og fremst i stØtte til 

lærerlønn og/eller materialstøtte til deltakerne på kurset. 

Det fins også mulighet for reisestøtte til foredragsholder 

til seminarer. Dette må søkes om spesielt. Det er med andre ord 

begrensa midler å hente ut til det enkelte studietiltaket. 

Inntil vi har fått mer erfaring skal all støtte gå til opp

lysningsforbundet sentralt. Det er bare på denne måten vi kan 

. . . 
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skaffe det Økonomiske grunnlaget for å prioritere opp studie

arbeidet på den måten det gjØres i partiplanen. Å sette ut i 

livet partiplanens punkt om studiearbeidet krever et omfattende 

arbeid sentralt. 

Lærere på kursa som er partimedlemmer skal derfor gi lærer

lØnna (minus skattetrekk) til NY Verden. Kursdeltakerne opp

fordres til å gi materialstøtten som gave til Ny Verden. 

Retten til støtte vil forelØpig bli nytta i forbindelse 

med sommerleire,og lokale og sentrale (dvs. Dokka) helgeseminar

er/kurs. Pga sikkerheten må vanlige sympatisørsirkler holdes 

utafor til vi får mer erfaring. 

SjØl om pengene vil gå sentralt er det viktig at dere lokalt 

søker om støtte til de tiltaka det er mulig å sØke om. Den 

lokale aktiviteten legges til grunn når bevilgninga for neste 

år fastsettes. 

Vi er ikke ferdig med å utarbeide skjemaer og veiledning 

ennå. Når de er klare vil de bli sendt ut. Dersom dere om kort 

tid skal arrangere kurs/seminar kan dere gå fram på fØlgende 

måte: 

SØk om godkjenning av tiltaket. 

For at et tiltak skal bli godkjent og få støtte kreves det: 

-Studietiltaket må arr. av AKP(m-1) for medlemmene eller som 

et åpent tilbud. 

-Minst 5 personer (fylt 14 år) gjennomfører 3/4 av tida kurset 

varer. 

-Tiltaket varer minimum 3 kvelder og 12 timer. 

-Studiematerialet er offentlig tilgjengelig. 

-Læreren er godkjent som lærer i emnet av Ny Verden sentralt 

(Det er ikke krav at det slal være lærer) 

SØknad om godkjenning må inneholde fØlgende opplysninger: 

-Navn og adresse til lokalavdeling/DS og navn og adresse til 

ansvarlig kursleder. 

-Studieemne 

-studiematerialet. Oppgi hvem det er utgitt av. Dersom dere 

har et eget opplegg ,legg ved studieplan med litteraturliste. 

-Dersom dere skal ha lærer, oppgi lærerens navn og adresse. 

Skriv litt om kvalifikasjoner. 

-SØknaden sendes forelØpig til Forlaget Oktober A/S ,postboks 

6514 ,RodelØkka ,Oslo 5 • Merk konvolutten "Oppl.forb.Ny Verden" 

Etter noen dager får dere tilsendt svar om godkjenning og 

tilsendt et sp~rresljema og opplysninger om hvordan det skal 
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fylles ut. 

Dersom dere har tenkt å gjennomføre kurs i nær framtid og 

synes dette er uklart ,kan dere ringe 02-35 35 61 for å få 

nærmere opplysninger. 

Det er sjølsagt sikkerhetsproblemer knytta til støtten. 

Blant anna må det oppgis navn på minst 5 personer + lærer og 

kursleder for at vi skal få støtte. Skjemaene med navna opp

bevares av Ny Verden, men kan forlanges framlagt for departement

et ved kontroll. Vi kan ikke lempe på sikkerheten for å få ut 

noen kroner ekstra. 

De ansvarlige for studietiltaket må vurdere nøye hvem av 

deltakerne som kan brukes.Retningslinjene for hvordan dette 

skal gjØres er under utarbeiding og vil bli sendt ut så snart 

de foreligger. De som skal arrangere kurs i nær framtid må ta 

opp dette spesielt for å få en forelØpig avklaring på hvordan 

dette skal takles -dersom retningslinjene ikke er utsendt til 

da. 

' . 
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