
TIL ALLE DISTRIKTS- OG AVDELINGSTYRER 
FRA SENTRALKORITEENS ARBEIDSUTVALG 

oktober 1987. 

I TF og på anna vis er det redegjort for spesielle initiati
ver fra SK i forbindelse med partiarbeidet nå i høst. 
Markeringa av 70-Arsdagen til Oktoberrevolusjonen og spe
siell partimarkering på anti-rasismen, er nye ting som ikke 
var direkte varsla i forrige sending.Det samme gjelder J.ve
rden-konferansen. 
Det er meninga at disse ekstra-tiltaka skal gå hand i hand 
med de faste, "tunge" sakene ; verving og KK-arbeid. 
Til den enkelte partienhet er det derfor ikke noe pAlegg om 
andre ting en ekstra satsing på KK-spredninga og målretta 
tiltak for å verve i forbindelse med disse sakene. 

Noen meldinger om andre saker som gjelder høstarbeidet: 

1. Sirkelbevegelsen 
-Studieveiledning for kvinnesirkelen blir nå sendt ut til 
alle distrikt.ALLE avdelinger skal få min. 1x av denne. 
-Som varsla tidligere til OSa, skal grunnsirklene bruke "KK
aktivist"-heftet som bakgrunn for gjennomgang av KK sin 
plass i AKPs arbeid og diskusjon om hva sirkelen vil gjøre 
for KK. DET BLIR DERFOR SENDT UT EN NY BUNKE AV HEFTET TIL 
ALLE DISÆTRIKT.SKAL FORDELES PA SIRKLENE. 

2. Ververapport 
Som ett av tiltaka for å få et best mulig grep om hvordan 
vervekampanja går, vil vi at hver avdeling skal sende inn en 
kort rapport i neste sending. SVARARK er VEDLAGT. 

3. Samediskusjonen 
Materialet til denne partidiskusjonen kommer først i des
/ jan. Avdelingsbehandlinga vil derfor skyves over på neste 
år, knytta til landsmøtebevegelsen. 

4. Organisering av studenter og elever i høyere utdanning 
Studenter og elever under høyere utdanning skal organiseres 
i NKS. Dette er regelen. Unntak skal diskuteres i hvert 
tilfelle, og saken behandles avNKS og partiorgan på samme 
nivå. 

Vedlegg spes. til distriktstyra 

-Dm Kvinnefrontens landsmøte 27-29.11 i Trondheim 
-Om B.mars-konferanse 
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Til Distriktstyret 
vedlegg til oktober-87-sendinga: 

1. KVINNEFORNTENS LANDS"BTE 27-29.11 i TRONDHEIA 

Kvinnebulletinen som følger denne sendinga, og evt. eget 
brev til distriktet, inneholder noen saker når det gjelder 
delegatvalg, nominasjoner til nytt Landstyre og landsmøtefo
rberedelser forøvrig. DS har ansvaret for at dette blir 
fulgt opp. 

2. 8.~ARS 88. KONFERANSE 

Kvinneutvalget vil holde en konferanse om S.marsarebdiet i 
.r-~ h e l g a 9 - 1 O • j a n • - 8 8 • 

Vi betaler i utgangspunktet for en fra hvert distrikt. Men, 
det er mulig å søke om flere. Sjølsagt er det også mulig å 
komme flere hvis distriktet betaler sjøl. Konferansen vil 
bli holdt under dekke av å være et KF-møte. Den vil starte 
lørdag kl 10 og være avslutta søndag kl 14. 

Vår erfaring er at det ofte blir bestemt i siste liten hvem 
som skal reise på slike konferanst:: _;:~ oq at '.let ofte fører 
til at ingen kan dra. Bestem derfo~ i : a d lid-og bestill 
minip~isbilett ! 
Oppmøte og nærmere dagsorden kom1t1er i nest<:l tutine. 

Oslo okt-88 , SKAU 
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