.

0 CD

Nettpublisert av Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2010

III. MELDING OM ENJRING AV MÅLSETTING I KLASSIFISERINGSDIREKTIVET
OG I TIDLIGERE RETNINGSLINJER FOR SIKKERHETSARBEID.
På bakgrunn av diskusjoner og vedtak på et sentralt organisasjonskurs med representanter for distriktsstyrene som ble holdt
for ei tid sida, vil SKau gjøre noen endringer i gjeldende
sikkerhetsdirektiver. (Uttalelsen fra kurset er vedlagt.)

NIfdsetiklassifiseringsc11=1221:11...111==1?a
endres til en for hvert annet
Fc budet mot formannskonferanser oppheves.
3) Pixektiv om norm for størrelse på partilag trekkes tilbake.

I nyutgaven av klassifiseringsdirektivet stilles målsettinga
minst en ,:202 for hvert partilag i distriktet innen planperioden
(sommeren -80). På bakgrunn av diskusjonene om dette mener
(

1<au denqe målsettinga er for hay i forhold ti/ hva vi kan gå
inn for åi oppnå

i

perioden, sett

i

forgold til andre oppgaver. Mål-

settinga endres til en 2.2 for hvert annet lag, dvs. til det halve

av den opprinnelige. (Dette i samsvar med hva som ble antyda som
realistisk av organisasjonskurset.) Dette endrer ikke den strategiske målsettinga for 2.2. Distrikter som, nå ligger over den nye målsettinga bør holde fast på de resultatene som er oppnådd.
Forbuitlet mot formannskonferanser ble innført under henvisning
til at sånne konferanser gjør det mulig for alle formenn å
skaffe seg god oversikt over laggstvukturen i et helt distrikt

og at dette gjør partiorganisasjonen gjennomsiktig innefra.
Normen om ti medlemmer som maksimumstørrelse på partilag ble
innført Med sikte på å oppnå små lagsenheter med enkle indre
orbindelser som er vanskelig å overvåke utafra. Disse reglene har
skapt en god del problemer, i distriktsstyrenes ledelse av laga, og
i form av for tidlig delin g av lag, noe som har bidratt til
problemer med å få arbeidsdyktige lag og lagstyrer.
Det åpnes derfor igjen for at distriktsstyrene kan bruke

forskjellige former for formannskonferanser i ledelsen av laga,
alt etter forholda i distriktet: formannskonferanser for deler

av distriktet, for bestemte typer lag (faglige, bolig-, osv),
eller i de minste distrikte,ne, for alle lag. Delt åpnes også for at
vi kan ha partiavdelinger med noe mer enn ti medlemmer så lenge

distriktsstyret vurderer dette son sikkerhetsmessig fnrsvarlig.

