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DIREKTIV OM OVERFØRING AV ET MEDLEM FRA ET

...o! .6o

LAG TIL ET ANNET

(Erstatter direktiv gitt januar 1979)
Alle medlemmer har rett til overføring
lag når dette er nødvendig. Dette kan skje

til et annet partinår et medlem flytter,

skifter arbeidsplass eller på annen måte kommer inn under et
annet lags or g anisasjonsområde. (Merknad:Suspendert medlem
har ikke medlemsretti g heter, og dermed heller ikke rett til
overføring.)
Overførino har ingen innvirkning på et medlems

status i

partiet (kandidatmedlem, vanlig medlem). Ved overføring mister
medlemmet alle tillitsverv i det gamle partilaget, og i distriktsorganisasjonen dersom overføring skjer til annen distri ktoraanisasjon.
Overføring skjer ved at et fullstendig utfylt

overføring-

skjema sendes til overordna partiorgan. (Distrikstyret ved
overføring innafor distriktorganisasjonen og ellers til sentralkomiteen), som sender denne videre til

den nye g runnorga-

nisasjonen. Når et lag mottar skriftlig eller muntlig melding om
overføring av et medlem, skal det straks ta vedkommende inn
som medlem i laget.
Overføring av medlem fra laget skal behandles av styret
f or laget ved første høve. Styret skal påse at overføringsmelding er forskriftsmessig utfylt. (Se veiledning på
skjema. Være særlig obs. på å få med fullt

overføring-

navn og fullstendig

ny adresse, samt avd. nr . for tidligere avdeling.) Overføringsmelding skal dertter videresendes uten

unødig opphold.

Det er forbudt å sende overføringsmelding i posten. (Merknad:
Det er IKKE len g er krav om at overføringsmelding skal lagsbehandles, eller at kaderkarakteristikk skal

følge med overfør-

inga. Dette for å sikre raskere behandling

av overføringa.)

5. Når et medlem flytter til et annet sted

i landet eller

til et annet partidistrikt, må overførinosmelding
god

tid on så snart tidspunkt for flytting og ny

kl art.

sendes i
adresse er
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Når et medlem er innkalt til militærtjeneste skal overføringsmelding sendes så snart innkalling foreligger.
På overføringsmeldinga skal angis frammøtedato, tjenestested, militært nummer on om mulig kompani. O g ellers opplysninger som kan bidra til at det nye laget får kontakt på
en rask og sikkerhetsmessig forsvarlig måte.

Når et lag mottar melding om overføring, er det ikke tillatt å unngå å ta vedkommende inn i laget. Dersom laget er
uenig i overføring til laget, skal det straks sendes klage til
overordna organ.

Medlem som skal overføres skal ikke sjøl opprette kontakt
med den nye grunnorganisasjonen, men vente til han/hun blir
kontakta. Dersom dette ikke skjer innen rimelig tid, skal
vedkommende rapportere tilbake til det gamle laget sitt,
eller til annet partiorgan, som så skal rapportere til overordna partior g an. Ingen lag har lov til å ta opp et medlem
fra et annet lag hos seg før det har fått melding om dette
fra overordna partiorgan.

Såsnart det overførte medlemmet er kontakta av sin nye
grunnorganisasjon, skal han eller hun få overføringsmeldinga,
og sjøl sørge for at den blir makulert på forskriftsmessig måte.

10. Ei forsvarlig sikkerhetsmessig behandling av overføringer
gjør at de kan ta ei viss tid. Dette kan være nødvendig for
å hindre at provokatører eller agenter kommer inn i partiet.
Medlem som skal overføres må være forberedt på dette.
Samtidig bør medlemmet sjøl i den arad han/hun har mulighet
til det, kontrollere at overføringsmeldinga er korrekt utfylt før avsending. Dette for å forhindre unødige forsinkelser.
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