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INSTRUKS OM. GODKJENNING AV PARTILAG (PARTIAVDELING

Denne instruksen inneholder retningslinjer for godkjenning
av partilag, som er behandla i § 14 i partivedtektene. Den
erstatter tidligere instruks gitt 197$

og gjelder som

stående instruks for alle distrikts- og lagsstyrer.
Bare sentralkomiteen har rett til å godkjenne partilag.
Bare partilag som er godkjent av sentralkomiteen har rett til å
velge delegater til landsmøter og distriktsmøter og til å ta opp
og ekskludere medlemmer. Bare sentralkomiteen har rett til å dele,
slå sammen eller nedlegge partilag.
A. GODKJENNING AV PARTILAG.

Partilag må godkjennes av sentralkomiteen. Partilag kan
opprettes av distriktsstyrer uten at det innhentes tillatelse på
forhand. Men når partilag er oppretta og har valgt styre på
medlemsmøte i laget, skal det straks søke sentralkomiteen om
godkjenning. Laget skal da etter ei tid få melding tilbake om det er
godkjent eller ikke.
3. Ved søknad om godkjenning av partilag skal det gis
fullstendige opplysninger om følgende punkter.
Lagets navn.
tr agets organisasjonsområde, dvs navn og beskrivelse på bedrift,

arbeidsplass, by, tettsted, bygd, boligområde, bransNe e.l.
der laget er organisert.
Hvor mange vanlige medlemmer og kandidatmedlemmer har laget

fra starten.
Om styret er lovlig valgt på medlemsmøte.

o Om styret er sammensatt i samsvar med vedtektenes krav, dvs
om det har minst formann, sekretær og kasserer, og om det
er kandidatmedlemmer i styret.
Um laget er oppretta og fungerer som sjølstendig partilag

(partiavdeling).
4. Vedtektene krever at partilag må ha minst tre medlemmer.
Med dette menes at laget må ha minst tre medlemmer med fulle
medlemsrettigheter, dvs medlemmer som er ferdige med kandidattida
og er tatt opp som vanlige medlemmer av partiet.

(Suspendert

medlem har ikke fulle medlemsrettigheter.)
Dersom et godkjent partilag midlertidig ikke oppfyller dette
kravet som følne s y n y erfmrinner vekk fra
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vil en som regel ikke trekke tilbake godkjenning for laget, så
framt en kan regne med at laget snart vil oppfylle dette kravet
igjen.
Vedtektene krever at alle partistyrer skal ha minst formann,
sekretær og kasserer. Der særskilte grunner tilsier det, kan det
likevel gis midlertidig fritak fra dette. Det kan gjelde i tilfeller
der laget har få medlemmer (f.eks tre eller fire) eller der store
geografiske avstander mellom medlemmene gjør det vanskelig å ha
et fullstendig styre for ei tid.
Der en mener slike forhold er til stede, kan laget søke om
godkjenning trass i at styresammensettinga ikke fullt ut svarer
til vedtektenes krav. Det må da gis en begrunnelse for hvorfor
Styret ikke er fulltallig.
i alle tilfeller må de vervene vedtektene krever være fordelt
på styremedlemmene.
Kandidatmedlemmer bør i følge vedtektene ikke velges til
verv. Det betyr at i tilfeller der laget har tre eller flere
medlemmer med fulle medlemsrettigheter, bør styret helst velges
blant disse medlemmene. Der særskilte grunner tilsier det, kan det
likevel velges kandidatmedlemmer til styret, men de bør i alle
tilfeller utgjøre et mindretall av styremedlemmene (f.eks en av
tre styremedlemmer).
Ved søknad om godkjenning av lag skal det oppgis om det er
kandidatmedlemmer i styret og gis begrunnelse for dette i de
tilfellene det er det.
I følge vedtektene har bare godkjente lag og sentralkomiteen
rett til å ta opp medlemmer i partiet. Partilag som ikke er
godkjent, men som har søkt eller vil søke om godkjenning, kan
likevel ta opp medlemmer midlertidig. Når godkjenning av partilaget
foreligger, kan disse medlemmene tas opp endelig som medlemmer
fra den datoen da de ble tatt opp midlertidig
B. DELING AV PARTILAG.
Deling av partilag skal godkjennes av sentralkomiteen. Det
samme gjelder lag som opprettes som følge av deling av partilag.
Ved deling av palttilag trenger en ikke å søke om godkjenning
av det gjenværende laget dersom organisasjonsområdet i hovedsak
er det samme som for det opprinnelige laget.
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C. SAMMENSLÅING AV LAG.
9. Sammenslåing av lag skal godkjennes av sentr(k,Lkomiteen.
Ved sammenslåing av lag trekkes godkjenning tilbake for de
lagene som blir slått sammen og det må søkes om godkjenning av
det nye laget.
Men dersom sammenslåing skjer slik at et (eller flere) lag slås
inn under et annet lag sånn at organisasjonsområdet til dette laget
er i hovedsak som før, opprettholder en godkjenning for dette laget
og godkjenning blir bare trukket tilbake for de laga som opphører.
D. NEDLEGGING AV LAG.
10. Nedlegging av lag skal godkjennes av sentralkomiteen.
Når laget sjøl eller distriktsstyret mener et lag bør nedlegges,
skal en rådføre seg med partiledelsen før dette iverksettes.
(Ved nedlegging av lag i samband med sammenslåing‘ deling
gjelder retningslinjene overfor.)
E. KANDIDAT—LAG.
Nye partilag vil i en del tilfeller ha mindre enn tre
vanlige medlemmer fra starten. Om dette sier vedtektene :
"Sentralkomiteen kan om nødvendig konstituere helt nye partilag
(partiavdeling) der alle eller et flertall av medlemmene i den
første tida er kandidatmedlemmer." Slike lag er her kalt
kandidat—lag.
Et kandidat—lag er et lag som har minst tre medlemmer
(kandidatmedlemmer og vanlige medlemmer) men der mindre enn tre
av medlemmene har fulle medlemsrettigheter. (Lag der et flertall
av medlemmene er kandidatmedlemmer men der tre eller flere av
medlemmene har fulle medlemsrettigheter er ikke kandidat—lag.)
Kandidat—lag har som oppgave å forberede oppretting av vanlig
partilag på sitt område.
13. Kandidat—lag har ikke de samme rettighetene som vanlig
partilag. Det har ikke rett til å velge delegat til distrikts— o g
landsmøter eller til å ta opp og ekskludere medlemmer.
(Medlem som fra før av er tatt opp* som fullt medlem av partiet
og som blir overført til kandidat—lag beholder medlemsrettighetene
sine, men mister muligheten til å bruke retten sin til å velge og
bli valgt til delegat inntil kandidat—laget er godkjent som vanlig
partilag.)

.

-I

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

are sentralkomiteen kan opprette kandidat-lag. Dette hindrer
ikke at et distriktsstyre, partilag eller medlem kan ta initiativet
til å starte et slikt lag. Men når et kandidat-lag er oppretta,
skal det søkes sentralkomiteen om godkjenning av laget som kandidatlag.
Ved søknad om godkjenning av oppretting av kandidatlag,
skal det gjøres rede for lagets navn, hvor mange kandidatmedlemmer
og vanlige medlemmer det har fra starten og y nket område det er
oppretta for (bedrift, boligområde, by, bygd, e.l.). Det skal
legges ved søknader om opptak fra de kameratene som søker om

å bli tatt opp-som kandidatmedlemmer i partiet x)
16. Kandidat-lag kan sjøl verken ta opp nye kandidatmedlemmer
eller kandidatmedlemmer som vanlig medlem. Søknader om opptak ska'
derfor sendes sentralkomiteen inntil laget har tre medlemmer med
fulle medlemsrettigheter og sjøl kan begynne å ta opp medlemmer. x)
Når laget har tre medlemmer med fulle medlemsrettigheter,
og ellers oppfyller betingelsene for godkjenning som vanlig
partilag, skal det søke om godkjenning i samsvar med retningslinjene
overfor.
Dette gjelder også om det blir overført medlemmer til laget .
slik at det får ialt tre medlemmer med fulle medlemsrettigheter.
Når laget har tre medlemmer med fulle medlemsrettigheter,

aqxmiksx: mener at det oppfyller betingelsene for godkjenning.,
og har søkt eller vil søke om godkjenning som vanlig partilag,
kan det sjøl begynne å ta opp medlemmer midlertidig som forklart
under punkt 7.

x) 1 følge direktiv 12/1 -mars 81 så har SK gitt DS fullmakt

til å ta opp kandidatmedlemmer i slike lag. Dette gjelder så
lenge dette direktivet står ved lag.

