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I. KLASSEKA~PEN-ARBEIDET FRA~ TIL SO~~EREN 

- Se eget ark om kampanjeinspurten. 
-Når dette skrives ser det ut til at mange distrik~ ikke vil nå 
målsettinga for kampanja. Dette truer med å undergrave forutsetni-
ngene for å komme inn i en rytme med bare en partikampanje 
for året. Derfor gis følgende pålegg: Distrikt som ikke klarer 
målsettinga si til kampanjeslutt skal ta ekstra tiltak for å 
verve abonnentene som mangler i løpet av mai. 
Ellers er mai og juni fornyingsmåneder for alle partiavdelinger. 
Hvor godt vi driver dette arbeidet vil også ha stor betydning for 
hvordan vi vil ligge an når høsthalvåret tar til. 

Il. VERVINGA TIL PARTIET 

Se artikkel om dette i TF-april. 

Ill. PRINSIPPROGARDISKUSJONEN 

Det forkorta utkastet til Prinsipprogram, som ble varsla sist, 
kommer nå som bilag til dette TF-et. Forordet gjør rede for hvordan 
dette skal behandles , i sammenheng med endringsforslaga som ble 
sendt ut som eget hefte i februar. 

IV. RETNINGSLINJER FOR VALG AV DELEGATER TIL 5. LANDS~ØTE 

Alle avdelinger skal velge delegater innen 1.juni. Følge n de 
retningslinjer gjelder for delegatvalga: 
1) Hvem kan velge delegat? 
Bare part i avdelinger som er godkjent av SK som partiavdeling med 
fu l le rettigheter, har rett til delegAt. For å velge delegat må 
avdelinga være godkjent, eller ha søkt godkjenning innen 1.juni. 
Partiavdelinger som ikke er godkjent av SK (kand.avd. eller 
avdelingersom ikke oppfyller krava til avd. med fulle rettigheter) 
kan velge observatør. 

2 )FramgangsmAte ved valg av delegater 
Delega t e r skal velges på medlemsmøte i avdelinga. Det skal velges 
både delegat og varadelegat. Hvis flere delegater,bør de velges i 
nummerert rekkefølge, dersom avd. ikke skulle få godkjent alle. 
Navn og adresse på disse skal rapporteres inn til OS. 
!flg. ve dtektenes prgrf. 2 ,kan kandidatmedlemmer ikke velges som 
delegat. De har ikke stemmerett og kan heller ikke møte med stemme
rett , uansett om hun/hAn er lovlig valgt delegat. Dersom det allik
vel velges kand.medlem som delegat, skal det gjøres særskilt 
oppmerksom på det i rapporten om delegatvalget. Dersom kand.medl. 
som er valgt som delegat tas opp som fullt medlem i tida fra valget 
til hun/han møter, må dette be vitnes skriftlig av avdelingstyret. 
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Fordel ing snøk·ke l 
Avdelingene velger delegater i forhold til antall medlemmer 
med fulle medlemsrettigheter ,etter følgende fordelingsnøkkel: 

o inntil 10 medlemmer gir 1 delegat 
~ 11-20 medlemmer gir 2 delegatar 
o 21 eller flere medlemmer gir 3 delegater. 

Medlemstallet i avdelinga regnes som antall medlemmer med fulle 
rettigheter som det er betalt kontingent for i 1 .termin-88. 
(I avdelinger som blir oppretta etter 1.5.88, er regelen at 
medlemstallet som legges til gr~nn er lik antallet av medlemmene i 
avd.som har 'betalt kontingent for 1.termin- 88. Et medlem kan ikke 
telle som grunnlag i flere avdelinger) 

5.) Rappor.tfrist 
DS vil gi frist for når delegatvalget skal innrapporteres til dem. 

V. DIREKTIV OR LANbSNØTEAVGIFT 

Landsmøtet utgjør en betydelig økonomisk ekstrabelastning på 
partiet, som ikke kan dekk€s over partiets vanlige driftsbudsjett. 
I samsvar med tidligere praksis, skal landsmøtet derfor finani
sieres gjennom at alle medlemmer pålegges en landsmøteavgift. 
Landsmøtet blir som tidligere forberedt gjennom distriktsvise 
konferanser av landsmøtedelegatene. Distriktsstyrene er derfor gitt 
anledning til, om nødvendig, å pålegge et distriktsvis tillegg i 
avgifta for å finanisiere distriktskonferansen. 

Landsmøteavgift for hvert medlem er: 
-til sentralt kr 110.-
-til distriktet kr 

Totalt kr ... 
Denne avgiften skal innkreves sammen med kontingenten for 1.termin-
88. Det sendes ved egne skjema for landsmøteavgifta i denne 
sendinga. 
Avgift som ikke kommer inn tidsnok til denne sendinga-juni-rutina
og som heller ikke er klar til august-rutina; skal sendes SK på 
spesielt vis.( Økon.ansv. i DS får nå egne blanketter og eget navn 
til dette bruket). 

VI. NESTE RUTINE 

Av saker som angår landsmøtet ,gjenstår nå "forslag til 
sameprogrammet". Dette blir behandla på konferanse og sendt ut i 
partiet før so .mmeren. Avdelinger og enkeltmedlemmer gis her en 
utsatt frist til midten av august til å sende inn forslag. Ellers, 
at forslag fremmes gjennom delegatene ,direkte på kon f eransene. 

Saker som skal inn i neste rutine: 
-rapporter fra landsmøtebehandlingene. 
-kontingent 1/88 og medl.rapporter 1.termin-88 
-Landsmøteavgift. 
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