
TIL ALLE DISTRIKTS- OG LAGSTYRER 
FRA SENTRALKORITEENS ARBEIDSUTVALG 

Desember 1987 

----------------------------------------------------------------

I. ARSPLANEN -88 
Alle distrikt og lag bør tillempe en lokal plan for hvordan 

de skal bidra til å gjennomføre partiplanen. 
Vi har nå i noen år jobba fo~ at laga i størst mulig grad 

legger årsmøta sine til des-jan. Slik at årsplanen omfattter 
årsmøteperioden og beretningsdiskusjonen i laga blir 
endel av bakgrunnen for vedtaka om årsplanen. 

På samme måte som det enkelte lag ikke kan jobbe for fullt 
med alle saker i landsplanen, er det heller ikke meninga at 
et enkelt distriktstyre skal være like stor pådriver på alle 
områdene av partiarbeidet. Alle nivåer i partiet , enten det 
er SK, OSer eller lagstyrer og lag , tar hensyn til de særeg-
ne forholda i sitt organisasjonsområde og den rolla de spil-
ler i "partiorganismen".Det er ikke meninga at distrikt og lag 
skal lage "nye" planer, oppå landsplanen. Men vedta tiltak for å 
sette den ut i livet,tilpassa sitt område. 

Landsplanen setter opp noen samlende hovdsaker og endel 
konkrete målsettinger og obligatoriske oppgaver. Disse kan ikke 
det enkelte partistyre "velge bort" uten å ta det opp med 
overordna organ. 

Vi viser ellers til planmaterialet ,som følger med dette .nr. 
av T F. 

Alle distrikt har fått KK-mAlsettinger, som skal fordeles 
videre til de enkelta laga. 

RekrutteringsmAl for 1988 blir ikke endelig fastlagt før på 
nyåret. Vi slåss nå for å nå målet for "verveåret". Men, i 
jan. skulle vi ha grunnlag godt nok til å sette oss et mål 
for hele 1988. Distrikt og lag vil derfor få disse i neste 
sendi_ng. 

I denne sending får dere materiale om sympatisørstøtte
ordninga, som skal gå til alle studiesirkler. 
( Vi kan melde om at det ser ut til å bli en svært positiv 
respons på dette utkjøret ,etter at det ble lansert via KK 
sist lørdag. De 2-3 første dagene denne uka har det kommet 
inn mange svar , hvor det er nokså stor andel som tegner seg 
for både 100 og 200 kr. pr. mnd! ) 

Som dere ser av utsndingsplanen for landsmøtedokumenta, vil 
det lønne seg å starte på behandlinga av Framtidig valglinje 
snarest. Vi vil også råde til at laget "drar igang" behandli-
nga av Beretninga på denne sida av påska (Får fram saker det 
er skarpe syn på i laget, slik at det blir mulig å få behan-
dla dem skikkelig før rapportfristen). 

Det er sjølsagt ikke forbudt å behandle landsmøtesakene i 
laga til høsten, også. Men ,vedtak o.l. kommer da ikke med i 
saksdokumenta til delegatkonferansene. Delegatene (som skal 
velges innen 1.6) står fritt i forhold til hva de vil ta opp 
og gå inn for. Allikevel er det klart at både lagsbehandlin-
ger og skriftlig debatt kan "slå gjennom" i landsmøteinnspur-
ten også , gjennom påvirkning av delegatskiktet. 

Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2016



~ 

,.,..___ 

Il. INNSPURTEN PA "VERVEARET" 
Vi viser til TF-lederen. Lag som ennå ikke har kommet sålangt 

at de har begynt å ta opp med folk i omlandet sitt om hvordan 
de stiller seg til partiet ; om de vil bli med ,gå på sirkel 
eller bøllekurs, tegne seg for sympatisørstøtte ••• ,har ennå 
en sjanse! Men, da må det skje noe innen jan. er ute. 
Bru k av partistands, hvor vi også sprer vervematerialet vårt, 
har vist seg å fungere positivt -men det er prøvd på alt for 
få steder ennå l Vi får prøvd oss på mange av de diskusjonene 
vi savner til daglig ,og vi får også kontakt med nye folk. Vi 
gjentar også oppfordringa om å ta et fast grep om å få spurt 
de fo lk a som sto pø RV-listene .Utnytt de breva som er sendt 
ut ,ko•binert med lokale kontaktopplysninger 

15-Arsdagen for partiet kommer midt oppe i "verveårs
ten , den 1 8.febr. Det blir et større arrangement i 
sannsynligvis på endel flere steder. 
Det er heller ikke for seint å verve folk til sirkler på 
se arraangementa, sjøl om de da neppe blir mdlemmer før 
8. 3. l 

III.KONTINGENTINNBETALINGENE 

innspur
Oslo, og 

dis
etter 

En artikkel i TF tar opp at det har vært en negativ utvikling 
i kontingentinnbetalinga i det siste , med upresis innleve
ring og store restanser. 

Hva dette først og fremst skyldes ,får vi sammen finne ut av 
og rydde opp i. Det er sikkert flere faktorer. Men, etter 
oversikten vi har, er det ikke slik at det ligger store sum-
mer hos OSa. Sitter laga med pengene lenge før de får de over 
til DS ? Skyldes det isåfall dårlige overleveringsrutiner, 
eller at det ikke tas så nøye på å få dem oversendt i tide ? 
Eller, er vanskene størst med inndrivinga i laga? Og hva 
bunner det i tilfelle i ? 

Denne utviklinga aktualiserer ytterligere den partidiskusjo-
nen vi nå er igang med ,om partiøkonomin. 
Ett av måla her er å styrke arbeidet med kontingenten. Til 
det h~rer også å få skikkeløig rapportering om hva som ligger 
bak den utviklinga vi tar opp her. 
I denne sendinga gAr det egsA ut div. •ateriale til DS- og 
lagskasserere knytta til arbeidet med kontingentinndrivinga. 
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