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Distriktsstyret.
DIREKTIV OM PROGRAMARBEID, RV-KONTAKTER (36--, RV'-AGITATORER
I VALGET -79.

DS er ansvarlig hol. å
RV-li eier som det er

sorg° ror at programutkast for stimtlige

aktuelt å sillc! i distriktet er sendt Inn

til F3.11-kontoret inne 15. ma5_.Ile Le gjelder for både kommuneog fyies15ster.
Det prinsippie3le grunnlaget for RV

v_11

fremgå av "Opprop fra RV

Lil kap ,unc- eig fylkestingsvalget -79", .‘c)u, vil være fram1Hgt
og trykt i KK når dette mnttas. Partiet i de kommuner/fylker der
ellers i p ,l'o r,-amarbeidet ha nytte av bladet

RV stiller

"RV-aktivist" som utgis av

F\V

sentralt og som kan bestilles p,"_

telefon e l ler adresse. RV :3entralt jobber også med

RVs

grunnlagsmateriale `'or programarbeidet på forskjellige særområder
Relevant materiale vil bli b-ridt DS etter hvert.

DS er ansvarlig for at det opprettes et kontaktnett for RV
i distriktet av oi'fentlige representanter for RV som, kan kontakte
direkte av RV sentralt over_telefon„ li r&:; sørge for at slike
:c1.7akter sje;1.

melder ur,f

kan kon vaktes,

,

til

PV-konttr:et oc,; oppgit hvordan de

må w2re lost innen 15. mai.

Dette gjelder først og fremst r' .,r vi stiller lister, men også

For større stetier der vi ikke stiller lister. Hensikten er at
det skal vare mua Hg for RV sentralt å arrangere turneer, møter,
formidler foredragsholdere og drive annen åpen aktivitet raskt
og efFektivt P/ten å gå veien om partikanrlene. Slike kontakter
kan være folk som står på toppen av valglister eller andre
offentlig kjente personer.
30 DE

poke ut folk som
brukes sc3m, agiatorer i valgkampen. DS må sjel vurdere antallet etter lokalt behov.
Det vises her til vedlagt skriv fra RV sentralt om. dette.
Henldkten med dette er at distriktet sj p / skal ha ei effektiv
dekning av distriktet med agitatorer uav:Iengign av sentrale
turneplaner.
Oslo 2E.3079.
På oppdrag av SKAU,
Kristian Antonsen.
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Til DS
1. OM VALGET -79

Det v31 bli holdt valgmøter på de fleste skoler og militærforlegninger, eiden stemmerettsalderen er senka til 10 år.
RV vil 'også lage en offensiv, pågående valgkamp.
Derfor trengs det mange RV-talere og debattanter som kan legge
fram politikken vår konkret og godt.
Vi foreslår derfor at dere setter opp ei liste over ca. 10
personer som kan brukes som valgagitaterer for RU. Disse må
trimmes, derfor bør de finnes fram til nå. RV sentralt vil
bidra med VALGARBEIDERKURS. Vi tar sikte på å sende ut kursmateriellet sG det kan brukes i mai/juni.
I tillegg vil vi lage mei liste cver sentrale talere.

2, OM FORbRAG o.l. på ÅPNE ARRANGEMENTER
Det lages menge foredrag, innledninger osv. i Studentereamfunn,
på åpne møter o.l. - ofte om samme

emner flere forskdallige

steder i lendet. Vi vil lage eb sentralt arkiv over foredrag o.l.,
arkivert på emne. På den måten ken dere få nytte av arbeid som
gjort andre steder, og omvendt.
=Send oss kopi av innledninger som holdes i deres distrikt.
=Kontakt ess eg be om kopier fra arkivet, når dere har behov for det.
Adresse for dette: RU, Beke 211, Sentrum, Oslo 1. Ti?. (02)35 22 50.

ror R'V en:tralt,
Gro.

