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EKTIV OM CODK,TENNING AV PARTTAVDELING.

UTGA1-T

Vedtektene slår fast at retten til omrette partiavdelinger lig="lios sentralkomiteen
rtilag (partiavdeling) må godkjennes av sentralkomiteen, som også kan trekke godkjennelsen
ake." Dette er i samsvar med den demokratiske sentralismen i partiet, Alle nye partilag,
enten de er oppretta på initiativ av sentralkorn iteen, distriktsstyre eller annet partilag,
derfor søke sentralkomiteen om godkjenning som partiavdeling. Bare partilag som har
.t sentralkomiteen om godkjenning og har mottatt bekreftelse på at de er godkjent, er
ruinorganisasjoner i partiet med rett til å velge delegater til landsmøter og distriktsmøter
til i ta opp og ekskludere medlemmer"(vedtektene).
Dette gjelder også ved deling av en tidligere godkjent avdeling eller ved samrAenslåing av
tigere godkjente avdelinger : "Sentralkomiteen kan bestemme at partilag (partiavdeling) skal
Les ... og kan også bestemme at partilag (partiavdeling) skal slås sammen." (vedtektene)
d deling av tidligere godkjent avdeling oppløses denne avdelinga og det må følgelig sØkes
ilkjenning av begge (eller alle) de nye avdelingene. Ved sammenslåing av tidligere godkjente
rle 3;er oppløses disse og det må følgelig sØkes godkjenning for den nye avdelinga.
Vedtektene gir også sentralkomiteen retten til å "konstituere helt nye partilag (partiavdeling)
r alle eller et flertall av medlemmene i den føsrste tida er kandidatmedlemmer."
ike lag skal derfor også søke sentralkomiteen om godkjenning, sjøl om de den første tida
ke vil ha status som grunnorganisasjon med fulle rettigheter i partiet, (Slike lag har ikke
,tt til å velge delegater til lands- og distriktsmøtet eller til å ta opp medlemmer eller
skludere medlemmere4 I saker som. angår opptak av kandidat-medlemmer til laget eller
sklusjon må de legge saka fram flor sentralkomiteen til godkjenning.) Når slike lag søker om
dkjw,ining, må de legge ved søknader om partimedlemsskap fra alle som inngår i laget fra
arten som ikke fra før av er medlem av parti et, sammen med en oversikt over hvem som
entuelt er partimedlemmer fra før av.
Når kandidattida til de nye medlemmene er ferdig, skal laget sende søknad om opptak av
sse in fulle medlemmer i partiet, sammen med en søknad om godkjenning av avdelinga som
iavdeling med fulle rettigheter i partiet.
Saknad om godkjenning av partiavdeling som grunnorganisasjon med fulle rettigheter i partiet
,al minst inneholde disse opplysningene :
Navn på avdelingen.
Massegrunnlaget og kampområdet for avdelinga, dvs hvor arbeider den.
Det skal gå fram av søknaden om den gjelder godkjenning av en eksisterende avdeling, dvs om
er oppretta og fungerer som en egen avdeling ,
Styrets sammensetting skal gå fram, dvs hvor mange medlemmer har styret, har styret
rmann, sekretær og kasserer, sitter det kandidatmedlemmer i styret.
Det skil gjøres rede for medlemsgrunnlaget for avdelinga, dvs hvor mange medlemmer den
r og sammensettinga av medlemmene.
Det skal gå fram om sty ret er lovlig valgt etter vedtektene: krav.
Der det fins distriktsørgunisasjon, skal det legges ved en begrunna innstilling fra distriktsy ret, der også evt tvil om grunnlaget for godkjenning er til stede skal tas med.
Sentralkomiteens arbeidsutvalg.

