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INSTRUKS OM KANDIDATMEDLEMSSKAP

Kandidatmedlemsskap er ei prøvetid i partiet , som skal vise
om søkeren virkelig bør bli medlem. I prøvetida har søkeren høve til
å bli betre kjent med partiets programmer, vedtekter og arbeidsstil.
Samtidig vil partiet ha høve til å gjere seg betre kjent med søkeren,
hans personlige kvaliteter og hvordan han løser partioppgavene.
Opptak av kandidatmedlem vedtas av avdelingsmøte (eller stedslagamøte der stedslaget har rett til å ta opp medlemmer) på innstilling
fra styret. I den forbindelse skal det innhentes personlig søknad fra
vedkommende . Styret skal også gjøre egne undersøkelser om søkerens
bakgrunn. Søkeren skal ikke være tilstede på møtet som behandler
opptak.
3)i Kandidatperioden er for industriarbeidere, arbeidere i bygg, anlegg
lager og transport, lavere funksjonærer i kontor,handel og helsevesnet, småbrukere og fiskere, 3 måneder. For andre er kandidatperiode
6 måneder.
Kandidatmedlemmer har de samme rettigheter og plikter som vanlige
medlemmer , med unntak av stemmerett og retten til å bli valgt til
tillitsverv eller delegat til landsmøte, partikonferanser o.l.
Kandidatmedlem omfattes av samme disiplinærtiltak som vanlige medlemmer. Kandidatmedlemmer deltar i avstemninger med rådgivende stemme
sjøl om de ikke har stemmerett. Dette. er,av betydning for å oppdra
kandidatmedlemmene til partidemokrati.
Kandidatmedlemmer bør ikke velges til tillitsverv, dersom det ikke
er helt nødvendig for å sikre et arbeidsdyktig styre. I såfall skal
slike valg gjøres kjent for overordna organ. Valg av kandidatmedlem
til tillitsverv endrer ikke under noen omstendigheter hans stilling
som kandidatmedlem.
I . prøvetida må styret legge vekt på å gi kandidatmedlemmer hjelp
og rettledning til å sette seg inn i partiets programmer og vedtekter
og løse de arbeidsoppgavene han blir pålagt. Kandidatmedlem skal også
gjennomgå grunnskolering i prøvetida, dersom han ikke har gjennomgått
det tidligere.
6) Når prøvetida er over, skal styret legge fram ny innstilling for
første lagsmøte etter prøvetidas utløp. Dersom lagsmøtet mener at
kandidatmedlemmet har vist seg verdig til å bli medlem, tas det opp
som vanlig medlem med fulle medlemsrettigheter. Dersom en finner at
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vedkommende ikke fyller kravene til partimedlemsskap, vedtar det å
utelukke han fra partiet.
Dersom kandidatmedlem har vært forhindret av naturlige årsaker
( f.eks. langvarig sjukdom) til å vise :;;eg verdig medlemsskap ,
eller at laget mener at en fortsatt har for dårlig kjennskap til
søkeren, kan en vedta å forlenge prøvetida. Dette må bare gjøres
unntaksvis og den samla prøvetida må ikke under noen omstendighet
være mer enn ett år. Forlenging av prøvetida skal gjøres kjent for
overordna organ.
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