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RETTLEIING FOR UTFYLLING AV KVARTALSRAPPORTEN
Kvartalsrapporten er en rapport over endringa i medlemssammensettinga i løpet
av kvartalet.
1. STEDSLAG . Oppgi stedslag som er oppretta eller nedlagt i perioden.
Oppgi hva slags type stedslag(feks.bedriftslag i jern og met,sjukehuslag,
ppgi ikke navn på arbeidsplass eller boligdistrikt .
Oppgi
II. NYE MEDLEMMER. Oppgi alle nye edlemmer som er tatt opp som kandidat. Medlemmer som er overført fra laget fra annet lag
medlemmer i perioden
skal ikke føres opp her.
Yrke. Oppgi yrkesbetegnelse der klassetilhørigheten går klart fram,
Bruk feks. industriarbeider,kontorassistent,sekretær i staten,førskolelærer,
ungdomsskolelærer,miljøarbeider,sosionom,hjelpepleier,sjukepleier osv.
Bruk ikke betegnelser som "arbeider","funksjonær" e.l.
Tidligere yrke.Dersom vedkommende på noe tidspunkt har skifta yrke,oppgi
tidligere yrke her.
Tidligere medlemsskap. Medlemsskap i RU eller NKS ,eller tidligere marxistleninistiske organisasjoner,eller medlemsskap i andre partier eller
politiske ungdomsorganisasjoner oppgis her.
ppgi tidsrommet for tidligere medlemsskap. (Felts. RU 74-77.)
Utdanning. Oppgi avsluttende eksamen (feks. ungdomsskole,artium,
yrkesskole, universitetseksamen)
III.UTMELDINGER. Oppgi både fulle medlemmer og kandidatmedlemmer som er
gått ut imperioden (dersom det er snakk om utmelding av kandidatmedlem
som også er ført opp under nye medlemmer,marker dette særskilt )
Grunn til utmelding. Det må gå fram hva som er den virkelige grunnen til
utmeldinga. Der det er uenighet om hva som er grunnen ,skal lagets syn oppgis og ikke den utmeldtes begrunnelse.
Det skal også gå fram hva slags forhold den utmeldte har til partiet nå.
Dersom laget mener at utmeldinga skyldes feil fra partiets side,skal dette
oppgis.
Medlemmer som er overført til andre lag skal ikke føres opp her.
IV. OVERFØRINGER. Oppgi medlemmer som. er overført til eller fra laget i
perioden.

I)

;Tuk stedsnavn ,ikke lagsnavn.
Eksklus'oner skal etter vedtektene rapporteres til sentralkomiteen.
Jegg evntuelt ved en særskilt rapport.
Dersom det ikke er skjedd noen endringer i perioden,marker dette ved å føre
o pp "ingen".
Rap porten skal merkes med ra -ortnummer .
Ikke før lagsnavnet på • - appor s jemant.
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KVARTALSRAPPORT FOR . KVARTAL 19 . RAPPORTNUMMER
Laget har plikt til å fylle ut skjemaet fullstendig og levere punktlig. Les rettleiinga nøye.
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