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DIREKTIV OG MELDINGER 

TIL ALLE DISTRIKTSSTYRER 
FRA SENTRALKm-UT:CENS ARBEIDSUTVALG 

ApRIL 1985 

INNHOLD: I. Om arbeidet med partiskolen ......... forsida 
II. Rapport om l.mai .................... s. l 

III. Om høstplanen... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. l 

I. OM ARBEIDET MED PARTISKOLEN: 

l. Obligatorisk diskusjon i diststriktsstyra. 

Som meldt i artikkel i dette nr. av TF gikk det sentrale 

partiskolekurset inn -ror at alle DSer skulle gjennomføre 

en diskusjon på innhold og opplegg for partiskolen, i 

lØpet av kommende hØst. SKAU har støtta dette. 

f

1 ,ANærmere direktiv om opplegget for denne diskusjonen vil 

ko~e i neste rutine. Inntil videre: se TF-artikkelen, 

samt konferer med den fra distriktet som var på partiskole

kurset. 

2. Lagstyreskoleringa. 

Alle distrikt skal til hØsten gjennomføre kurs med med
lemmene i lagstyra i distriktet, på grunnlag av det kurs-

opplegget som er utarbeida. Det er bevisst lagt opp til 

at alle styremedlemmene i laga skal kjØres gjennom kurset, 

for at flere enn ett medlem av hvert lagsstyre skal ha den 

bakgrunnen som kurset gir. Det er ikke nødvendigvis en for

del at hele styret i det enkelte lag deltar på samme kurset 

Vi mener det er ~unstigst ikke å kjØre for store kurs. 

Det beste vil v?re 8-12 stykker pr. kurs. For de største 

distrikta kan det bli nØdvendig å Øke dette noe , for å få 

gjennom "nok" folk i høst. 

For flertallet av distrikta , mener vi det skal la seg 

0jøre å få kursa alle styremedlemmene nå i hØst. For at 

ikke alt skal stå og falle på studieleder, bØr kamerater 

som DS mener kan lede gjennomfØringa av ett kurs , kjØres på 

det fØrste kurset i distriktet 

I de største distrikta kan det være rett å strekke gjennom

kjØringsperioden utover vinteren 1986. Men også her mener 

vi at U.en_mo_de.llen___som skal brukes er å skolere i "bredden", 

ikke f.eks. ta lagslederne først , og så ta resten seinere. 
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Etter at alle lagstyremedlernmene er kjørt gjennom kurset, 

blir det en del av .det lØpende partmskoleopplegget å 

legge opp til regelmessige kurs som skal skolere nye 

lagstyremedlemmer som kommer til etter hvert .. 

Sikkerheten: 

Kamerater som er lavest klassifisert , kan ikke delta på 

kurs sammen med folk fra andre lag. 

Enten må de få en individuelle gjennomgang av kurset , eller 

det kan prøves ut å kjøre gjennom kurset med hele lagstyret 

som har slike kamerater ,for seg sjØl. Svakheten ved det siste, 

er at dette lagstyret da ikke får inn noen erfaringer fra folk 

i andre lag,utenom fra kursleder . 

En aktuelle løsning kan også være å kjøre flere 2.2ere sammen, 

dersom de i forbindelse med andre partioppgaver treffer hver

andre. 

I I. RAI' FORT Of-.1 l. r-1AI. 

DS skal i neste rutine sende inn rapport om l.mai i sitt 
distrikt. 

Den skal minimum inneholde : 

- 'l'all fra"våre" arrangement (tog , møter ,partifester ) 

-Tall fra de viktigste DNA og SV-arrangementa. 

-I størst mulig grad parolegrunnlag og navn på hovedtalere i 

de arrangementa vi deltok i. 

- En kort politisk vurdering av l.mai på de viktigste stedene i 

distriktet !inkl. utbyttet for DNA ) . Framgang for massearbeidet ? 

-KK-tall (salg og verving) 

III. Q~-li~§~~16~~~~----------------------------------------------
Partiplanen for 1985, som ble send t ut i des.-84, står fort

satt ved lag. 

Noen distrikt har fått delvis utsatt rekrutteringskampanja 

til etter valget, ved at kampanje på å kjØre sirkler er utsatt 

til da. Vi oppfordrer alle distrikt til å utnytte valgkampen 

til å f å folk inn i par t iet og til studiesirkler, sjØl om de t 

ikke vil bli kjørt noen ny landskampanje til høsten. 

Vi håper å få kjØrt ut materialet til den obligatoriske kvinne
diskusjonen i neste rutine, og til diskusjonen om''Kommunistparti 

i Norge" i augus t-;-rutina. I verste fall kan de bli forskjøvet 

ei rutine bakover ,slik at vi rår til at den sistnevnte disku

sjonen blir satt opp seint på hØsten (nov-des) . 
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