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DIREKTIVER OG MELDINGER TIL DISTRIKTSSTYRENE
FRA SENTRALKOMITEENS ARBEIDSUTVALG.

DIREKTIVER OM KAMPANJEN FOR Å REDDE KK SOM DAGSAVIS.
Målsettinga for distriktet er å øke abbonementstallet fra
. ......

abbonenter (pr.13.12.78) til

abbonenter

(pr. 1.10.79).
Målsetting far løssalget i distriktet er .....

antall

solgte eksemplarer i uka i gjennomsnitt gjennom hele året.
DS må bryte ned disse målsettingene på partilaga. Der dette er
mulig, settes målsettingene som nettomålsetting, dvs slik som her,
Dette kan gjøres overfor alle lag der det er mulig å regne ut
abbonenttallet innafor lagets organisasjonsområde på grunnlag
av abbonentlistene (boliglag, lag i byer og tettsteder). For
andre lag der dette ikke er mulig (arbeidsplasslag, bransjelag o.l)
settes ei bruttomålsetting for nyverving.
(Merk at det i lagsdirektivet fins disse to mulighetene for
utfylling. Dette betyr ikke at det skal stilles både netto og
bruttomålsetting for alle lag, men at en av delene skal stilles
for alle lag.)
DS må sørge for at omprioriteringa av arbeidet i distriktet
skjer raskt og planlagt. DS må avgjøre hvordan laga skal prioritere
KK-kampanjen på grunnlag av retningslinjene om dette i lederen
i januar-TF om endring av partiplanen fram til 1980.
DS må nedsette et kampanjeutvalg med et ledende DS-medlem som
formann. DS og DSau må med jamne mellomrom kontrollere arbeidet
og drøfte situasjonen i kampanjen.
DSau må behandle kampanjeopplegget så snart som råd, og dette
må også tas opp på distriktsstyremøte ved første anledning.
DS må behandle målsettingene og varsle dersom en vil ha endringer-,
DS må vurdere den heste formen for distribusjon av propagandabulletinen (se hoveddirektivet). Enkeltpersoner kan abbonere,
men den beste formen er gruppeabbonemnet på by- eller bygdenivå
som distribueres videre lokalt.
7) DS pålegges å sikre at det på de større stedene i distriktet
arrangeres festmøter for å feire KKs 10-års-jubileum. Møtene bør
ha et allsidig program som f.eks kan omfatte kort tale for dagsavisa, avslutning av Handslag-innsamlinga, kunstnerisk innslag
og evt. dans.
I størst mulig grad bør det legges opp til å bruke lokale
krefter.

Nettpublisert av Forvaltningsorgan
for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2010
2

MELDING OM KADERKURSET OM MILITÆRPOLITIKKEN OG KRISA.
Da kurset første gang ble utsatt, ble materiale til kurset
lovt sendt D5ene i desember i fjor. Sendinga til DSene i desember
inneholdt ikke noe sånt materiale og heller ikke noe kommentar
til hvorfor materialet uteble. Dette har ført til at DSer som
hadde planlagt kurset holdt som forutsatt, har måttet avlyse eller
holde kurset på grunnlag av eget materiale.
Det som har skjedd, er at kursmaterialet ikke var ferdig til
utsending i desember og fortsatt ikke er ferdig. En medvirkende
årsak til dette har vært at SKAU har foretatt nødvendige omdispon«
eringer av folk for å jobbe med KK og den økonomiske krisa i
partiet, som har ført til at vi her mista kontrollen med

arbeidet

med kurset. Uansett turde DSene ha vært varsla om at kurset ikke
var ferdig. Denne feilen oppdaga vi for seint og dette beklager
vi overfor DSene.
Kurset er fortsatt under arbeid og målsettinga er fortsatt å
gjøre det ferdig. Ny frist er satt til 1. februar for ferdig.
gjøring. Dette skulle gjøre det mulig å sende ut kurset til DSene
i første halvdel av februar.

Januar 1979,
SKs arbeidsutvalg°

