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I. ~'ELDING OM KK-ÅRET VIDERE 

(')irektivet 0n KK-året fra des-85 står fortsatt ved lag). 

"Fase 2" i KK-lret overtok etter piske da vinterkampanjen,"fase 1" 

var unnagjort.Denne mellomfasen varer fram til høstkampanjen setter 

inn i slutten av august, og det er særlig nå det er viktig å utvide 

de politiske perspektivene pi KK-iret som i noen grad har blitt 

skjøvet i bakgrunnen i .inter.Derfor noen punkter til hjelp for or

ganiseringa av KK-aktiviteten i vår o g sommer. 

A. 1.mai-tilbud og 1.mai-salg 

1.mai med alle sine frokoster,tog,kveldsmøter etc.er en sjelden 

anledning til i nå virkelig breit ut med KK,vel og merke hvis vi 

organiserer spredninga.Derfor må styrer/KK-ansvarlige pi alle nivi

er sørge for: 

-at 200 kroners tilbudet for et kvartal(samme s om det vellykka 

8.mars-tilbudet) blir brukt systematisk både i tariffoppgjøret og 

i 1.mai-forberedelsene fram til sjølve dagen.Verv mens det selges! 

-at alle åpne arrangementer 1.mai,både egne ,men også andres, 

blir dekka av organisert KK-salg/-verving. 

-at det verves$øttering-deltakere pi alle frokoster,og møter i 

partiregi. 

B. Arbeidsplass-salg 

Vi har ved flere anledninger tidligere kjørt ut kravet om å ta 

KK i bruk som en del av det systematiske arbeidet mot be~temte ar

beidsplasser.KK-senteret har derfor bestemt at det skal dr1ves en 

"mini-kampanje" ut 1986 der målsettinga er å selge avisa pi 100 

arbeidsplasser(privat eller offentlig).Målsettinga er brutt ned for 

det enkelte fylket,og det vil komme rapporter i KK om stoda. 

Dette arbeidet har gått noe tregt,men lockout-aktiviteten til 

partiet har gitt et puff som bør utnyttes best mulig.For~satt salg 

på slike nyprøvde bedrifter trenger fast organisering hvis det skal 

bli varig. 

C. Fornyingsarbeidet 

Erfaringene fra vinterkampanjen viste bl.a. hvor viktig fornyinga

arbeidet er for å opprettholde abonnent-stammen.Dette må vi ikke 

slippe taket på i mellomfasen; i si fall "dumper" vi tilbake til ut

gangspunktet,og vil få mye større vansker med i ni opp til nye høy

der i ab.tall. 
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D. H~stkaMp~njen. 

starter løraag 30.august (ikke 23.8 ,se~ tiil. meldt) og 

varer t.o.n. lørdaq 15.novenber. 

II. SOHMERINNSA!lLINGA 1986. 

Vi viser til innlegg om snrnmerinnsamlinga i TF. 

Grunnla0et for at partiskolen ~reier seg uten innsamling 

nå ,er en kombinasjon av økte inntekter og reduserte kostnader; 

inntjencbnq ved salry av meteriell ')c:[ kursarranqenent ,og redu

serte produksjonskostnader mn. i forhold til det vi regna·med 

tidligere. 

Dette gir derfor åpning for å bruke innsamlinga xil andre 
områder av partibygqinna. 

l) Inn<;amlinna starter opp l.rnai ,·i tilKnytning til partifestene 

da. 

2) ''i nå bruke innsanlin'}a til å knytte folk rundt oss nærmere 

til partiet. 

-Det vil bli sendt ut brev om innsamling~ til aktive KK

abonnenter ca lO.juni og ca !.septeMber. 

Det vil v~re fullt mulig å trykke informasjon, propaganda, 

lokale planer for AKP i fylket osv. på baksida av dette brevet. 

"i må i til:':elle ha teksten innen S.juni eller 20.august. 

Den kan sendes Hans Olsen, boks 83,Bryn , 0611 Oslo 6. 
~incr ?;erne 02-649320 (8-16) om dette. 

-Videre må det sikres opplegg og ansvarlige for innsamling på 

leire, MØter oq kurser o.l. 

-Der .. hvor det er partifester l.mai ,Må innsamlinga tas opp 

i <:orbindelse ned partiappell. 

3) Avdelinqa skal ta opp innsamlin'}a på et avdelingsmøte fØr 

sommeren. 

Rapport om hvordan innsamlinga drives, og forelØpig resultat, 

skal sendes til DS i auqust ........... (r.ærmare frist gis 

av DS). I rapporten skal dere også oppgi hvor mange uavhengige 

dere har spurt direkte om støtte ,og hvor stor andel av det 

innsamlatlbeløpet som er fra ikke-medleMmer. 

4) Avdelinga si målsetting er ............... (fylles ut av DS) 




