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OM OPPGAVENE VÅREN -70.

1) Un2domskameanlen.
DS må planlegge og drive en vervekampanje i partiet til UFene.
Det må lages konkrete målsettinger for dette for hver plass.
DS må ha egne utbyggingsplaner for UF i distriktet. Særskilt
vekt må legges på å bygge RU inn på en dei gymnaser, yrkesskoler
og ungdomsskoler.
DS må følge opp ungdomslederne i distriktet,k, sammenfatte
erfaringene deres og hjelpe dem i arbeidet. DS har anledning til
å innkalle lokale ungdomslederkonferanspr.
DS må gå gjennom måten RU er organisert på i distriktet med
sikte

på eventuelt å forslå endringer i organiseringa.

Allmennt gjelder at vi mener at RU er for mye organisert etter
samme prinsipper som partiet, at de bør ha større lag og at laga
bør være nærmere knytta til lokal-miljøene. DS må ikke gjennomføre
omfattende omorganisering på egen hånd, men eventuelt forslå at
det eksperimenteres med omorganisering noen steder i samråd med
SKau og sentralstyret i RU.
2) Anti-byråkrati-kampanla.
DS må ta alvorlig på å behandle direktivene i denne sendinga
med sikte på å komme med kritikk og klager på direktiver de
mener inneholder feil. Å forbedre direktiver er et nøkkelspørsmål
når det gjelder å forbedre metodene for ledelse i partiet. At
direktiver ikke kritiseres eller klages på fra en del DSer som
har slik kritikk er å undergrave kampen mot byråkratiet. Det er
dessuten i strid med vedtektene (fraksjonsparagrafen). Dette gjelder
også allmennt.
Over en periode er DS gitt diverse pålegg om ha ansvarlige
for særskilte arbeidsområder innafor DS, slik at antallet
pålegg om ansvarlige en del plasser overstiger antallet DSmedlemmerl DS oppfordres derfor til å forslå ei sanering av disse
pålegga. Forslaget bør gjøre klart vilke områder DS mener det må
finnes ansvarlige i DS for, vilke områder det kan være ansvarlige
utafor DS og evt. områder der DS ber seg frittatt fra pålegg om
å ha ansvarlige.
3) 1. mai.
DS må utarbeide en organisatorisk plan for 1.mai-arbeidet i
distriktet som inneholder målsettinger for hvor det skal være
demonstrasjoner, torgmøter eller andre former for arrangementer,
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og frister for når hovedkomiteer, brans• ekomiteer og lokalkomiteer
skal være danna. DS må særskilt vurdere sikkerheten i forbindelse
med å gå inn for demonstrasjoner en del mindre plasser. Kopi av
planen skal sendes oss.
Sommerleir.
DSer som skal være arrangør får særskilt direktiv om dette (se
vedlegg).
For øvrige DSer gjelder at de vil få retningslinjer om innsending
av påmeldinger i neste sending.
økonomi-direktiv.
Vedlagt følger ei nyutsending av tidligere direktiv til DSene
om økonomiarbeid. DS avgjør sjøl når de vil behandle dette.
Punktet om innsamlingskampanjer vil bli utdjupa i samband med
seinere direktiv om ny innsamlingskampanje.
Direktiver om "Handsla2 til tredje verden" o2 PAC-innsamlincja.
Vedlagt.
Melding om kvinnearbeidet.
Vedlagt.

7) Plandirektiv for NKS.
Styrene i NKS .er pålagt å foreta ei lokal tillemping ev den
sentrale NKS-planen i samråd med partiorganene på plassen. Vi
må i denne forbindelsen gjøre oppmerksom på at den utgaven av NKSplanen som står i TF 1/78 er en redigert utgave. Vedlagt følger
den fullstendige utgaven av NKS-planen.
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