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I. ARBEIDET MED "KLASSEKAMPEN" 
-----------------------------------------------------------

Viser til direktivet i KK onsd. 25.mars og TF-lederen. 

Vi vil spesielt understreke styrnes rolle, som drakraft og 
tilrettelegger for det arbeidet som nå trengs. 

Det er styrene som sitter med ett av de viktigste redskapene for 

å nå hurtige resultater i vervinga: fornymngslister/lister over 

gamle abonnenter. 

-Det må ordnes med "ringeaksjoner" til de som kan nås p~ det vise 

-Øvrige navn på gamle abb. må spres til lagsmedler.unene. 

-Samordne fellesaksjoner oq legge opp til tett rapporterings-

system, slik at ikke den enkelte partimedlem bare blir overlatt 

tjl seg sjØl med navna. 

-Drive fram ~ristigere verving i medlemmenes vennekrets/slekt og 

blant arbeidskamerater. 

Frigi storververe ! 

Det er den kollektive innsatsen fra partiavdelingene som vil 

avgjØre om vi når målet. Men, på de fleste steder fins det 

kamerater som av ulike grunner verver fler enn vanlig ,når de 

setter i ~ang. Det er viktig å utnytte disse ressursene. I en 

periode må slike derfor fritas for evt. andre oppgaver som står 

i veien for at de kan satse fullt på abb.verving. 

Ku 1 · · t • -~=~~~~~~~~~~~~-~-XE~~~~ 

Noen OSer har tatt for mye kader bor1: fra KK-ledelsen etter "KK

året". Det er klart at visse omdisponeringer måtte til,noen 

steder. Men, KK er forttatt en hjØrnest~in i partiar beidet. En 

av lærdon~ene fra "KK-~ret" v a r at de~ måtte en sterk organisa

torisk satsing tilfar å få skj.kkelig KK-arbeid. Hovcdansbarlig 

for KK må sitte tett opptil dagligledelsen. Hovedregelen er 

KK-ansv. i DSAU og i avdel i ngstyrer. 

l.mai og KK. ------------
"' l.mai-nurrmeret av KK kommer torsd. 30.april. Vi vil satse pa 

en spredning oq verving på størrelse med rekorddagen 30.august 

ifjor.Skal vi klare dette må også torsdagen tas i bruk! Stands 

utafor varehus o.l (langåpent) og dØraksjoner. 

Abc::'1nementsvervinga m/3 "ligge langt framme". SØrg for verveblokke .r 
Utnytt at . tilbudsabonnem entet ennA g jelder p& l.rnai • 
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Fornying~perioden mai/juni: 

Fornyingsperioden jan-febr. ble dArlig utnytta. Det var en viktig 

årsak til at vi mista mye av det forspranget vi g:tkk inn i 

1987 med. Når kampanja er ferdig 9.mai ,vil fcbrnyingsarbcidet 

3tå sentralt fr·arn til sommere11. Distrikt og avd<::::lingnr må ta et 

fast grep om det.te. 

Sonm1c rti 1 t.:1k. .. l 

--- ~··--·-------

Vanligvis raml.er abonnementsnivået kraftig ned om so~@eren. 
Klarer v:i. å fylle opp endel av dette "bulle t" , vil det be·ty mye 

fo:!:" år.ssnittet. 

Ved siden av fornyingsarbeidet i mai/juni ,vil spesielle 

somrnertiltak være viktig her. 

Det vurderes som sagt (~t sonunertilbud på avisa. stø.r.re steder, 

med flere avdelinger bØr prØve å lage ''KK-grupper~ med fol~ fra 

alle avdeliLgene. DS må ko~ne inn og ko-ordinere dette , sørge 

for at det. blir satt opp en "sonunertur.nus". De'c vil også være 

viktig f or ·Jalc;kamp•m å få istand slike gn1pper. KK er RVs avis. 

Smmnerlcirene m~ ha aksjoner i området rundt leirene. 

JubileurnsstafetteL/StØtteringen: -----·--...,.-p----- .... -----------------
A utvide støtteringen til KK ,slik at vi får inn l mill. kr. 

i 19 8 7, er også en må !setting i J 98 7-plancrl. 

Som et tiltak her ,er Jubileums-gtafetten satt igang. 
Den dreier seg om at folk gir et større engangsbelØp og evt. 

tegner seg for månedlige bidrag dessom de ikke har slike fØr. 

Samtidig utfordre 5 nye. 

DSa skal tidligere ha fått tilsendt blanketter. Vi sender ut 

noen nye o na. 

§OMMERLfiiRENE -87. ------------------------------------------------------------
Melding om sommerleiroppleggene står i dette nr. av TF. 

Mer fullstendig oversikt kommer i l.mai-nr. av KK. 

Vi bØr tenke "verveår" i forbindelse med leirene • o 
l. ar. Dvs. 

at vi prøver å få med oss folk som er rundt oss . Det forutsetter 

oftest ax vi sjØl også drar , at det blir et opplegg hvor ! _lere 

fra miljØet drar sammen. Ta derfor opp i laget om dere sjØl skal 

kombinere ferie og politikk ei uke i sommer-og hvem dere skal 

prøve å få med fra omlandet rundt dere ! 
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I II . VA LGKAMPØKONOMIEN I 198~: 

--------------------------------------------------------------
INNS AMLING OG STORT RV-LOTTERI 

Økonomiarbeidet må legge det økonomiske fundamentet for 
valgkampen. RV sentralt drives av de offentlige mindlene RV får. 
Som ved tidligere valg, må valgkampen i fylkene og kommunene 
finansieres gjennom den årlige landsomfattende innsamlinga. Men i 
år skal det ikke bare kjøres innsamling. Det skal i tillegg være 
et stort landsomfattende RV-lotteri med flotte gevinster. 

NETTOMÅLSETTING TOTALT 600 000 

Det er den samme målsettinga som var i 1985. Da samla vi inn ca 
650 000 kroner. M2lsettinga på 600 000 gjelder tilsammen for 
innsamlinga og lotteriet. I tillegg kommer utgifter til 
gevinster og administrasjon av lotteriet - tilsammen ca 100 000. 

Målsettinga på 600 000 blir fordelt på de enkelte fylkene, og 
innafor hvert fylke må den brytes ned på hver enke lt 
partiavdeling. Hvert fylke vil får bevilga en viss sum til sin 
valgkamp. Alt som kommer inn går tilbake til fylkene igjen, men 
med en litt annen fordeling enn målsetinga pga reiseutgifter, 
hvor mange lister som stilles o.l. 

INNSAMLINGA SKAL SIKRE MINST 400 000 KRONER. 

Vi har mangeårige og stolte tradisjoner når det gjelder 
innsamlingsarbeid. Mange i partiet (og noen utafor) gir mye t il 
disse innsamlingene. Dette må vi holde fast ved. Men ved parti
innsamlinga i 1986 stilte 30-40% av partimedlemmene seg utafor. 
Det kan ikke godtas. Alle må delta etter evne i partiet s 
økonomiarbeid. De 400 000 som skal sikres gjennom tradisjonell 
innsamling blir fordelt på hvert enkelt fylke og brutt ned på 
hver enkelt avdeling. Det er viktig at innsamlingsarbeidet kommer 
i gang i partilaga raskt etter l. mai 

STORT LANDSOMFATTENDE RV-LOTTERI 

Lotteriet skal sikre at vi når m2lsettinga på 600 000, og det 
skal gjøre det mulig å overoppfylle målsetinga. All overoppylling 
går tilbake til de fylkene som overoppfyller. Det skal trykkes 
lodd for 500 000. De første 100 000 som kommer inn på loddsalget 
vil gå til å dekke utgifter til gevinster og administrasjon. 
Førstegevinst blir en Kina-reise for to, og resten av gevinstene 
blir kunst og kunsthåndverk til en samla verdi av ca 90 000 
kroner! 

Dette gir oss muligheter til å gå bredt ut med 
økonomiarbeidet. Det er enklere å selge lodder på arbeidsplassen 
enn å gå rundt med innsamlingslister for RV. Gjennom lotteriet 
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vil folk støtte oss økonomisk uten at de nødvendi&vis må være 
eneig med oss politisk. Og mange av dem som støtter RV vil være 
mere villig til å støtte økonomisk når de har muligheter til å 
vinne flotte gevinter, enn de ville vært om det bare var 
innsamling. Dette gir oss også muligheten til politisk diskusjon 
med mange, og samtidig økte inntekter. Også partimedlemmer med 
dårlig råd, kan yte store bidrag ved å selge mange lodder. 

GJENNOMFØRINGA. 

* DS må bryte ned målsettinga både for innsamlingsdelen og 
lotteridelen på hver enkelt avdeling. Dersom et distrikt eller 
avdeling ikke ønsker å selge lodd, må innsamlingsmålsettinga økes 
med loddsalgbeløpet. 

* I hver enkelt av~Y-~~~g må det være en ansvarlig for innsamlinga 
og lotteriet. Det ~kke være samme person. Navn, adresse og 
telefon på lotteriansvarlig skal meldes fra til lotteriansvarlig 
for fylket. 

* Hver enkelt avdeling må bestille lodd gjennom lotteriansvarlig 
i fylket. Det kan bestilles mere lodd enn lotterimålsetinga slik 
at det er mulig å overoppfylle. Lotteriansvarlig for fylket 
sender bestilling til RV- sentralt som så sender ut loddene. 

* For å få penga raskt inn, skal hvert partimedlem og RV-aktivist 
som mottar loddbøker ( 20 lodd a 10 kroner i hver loddbok) betale 
for loddbøkene når de får dem. Disse penga sendes raskt inn til 
RV sentralt: De penga som kommer inn på loddsalget tilhører da 
selgeren, men vi oppfordrer sjølsagt alle til å gi dem også. 

* Alle loddbøker skal inn til RV sentralt. Det er 
Trekning foregår i regi av politiet, og det er 
regler for at alle loddbøkene må være på plass. 
sommel og rot. 

BEVILGNINGER FRA RV SENTRALT 

meget viktig. 
meget strenge 

Her tåles ikke 

I prinsippet tilfaller innsamlinga og lotteri-inntektene hvert 
enkelt fylke (minus utgiftenetil lotteriet og innsamlinga) Det 
lokale økonomiarbeidet er derfor avgjørende for inntektene til 
valgkampen. For at fylkene skal ha økonomisk bein å stå på ved 
oppstarten av valgkampen (mai), vil RV sentralt overføre 50% av 
bevilgningen til fylket når alle ~ offentlige inntektene til RV 
~ sendt til RV sentralt. Dette gjelder stemmestøtten som blir 
utbetalt der vi stilte lister i 1983 både fylkes- og 
kommunestøtte. 

Mer detaljerte retningslinjer blir sendt til DSene seinere. · 
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IV. l.MAI-RAPPORTERING. 

I de seinere åra har det w.ert t .cØbbel med å få inn tall og 

viktige opplysninger om l.mai-resul tatene -som har vanskelig

gjort oppsurruneringer. D•2t gjelder også innrapportering til 

KK om "hovedtalla". 

Vi pålegger derfor alle steder som arrangerer l.mai-tog o.l. 

om ~ rj_nge resultatene inn til KK (tidspkt'er vil stå i KK ) 

DSa bes videre om å sammenfatte v.iktige fakta om l.nai i 
distriktet, og sende oss i juni-rutina. 

LØpesedler/avisutklipp o.l. er også av interesse. 

V. NESTE RUTINE 

Dere får: 

-Muligens noe materiale rundt innrettinga på samediskusjoner~ 

til hØsten. Men, fullstendige opplegg for denne og disku

sjonen om partiØk0nomi/partimodell kommer ikke fØL" over 

somrrt•2ren. 

-Før nest•2 rutine vil det bli sendt ut en "sirkel leder-handbok". 

Dere skal sende inn: 

-Kont.ingent 1/87 

-Terminrapport 1/87 

-Rapport fra folkekrigsdisk. ,for de som er ferdige 

(siste ftist er aug-rutina) 
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