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PARTIDISKUSJONEN LEGALT - ILLEGALT. ----------------------------------------------
l. Viser til direktivhe ftet for DSer og avd.styrer 

2. ~~~~~~~~~~~~~-!~~-~~~~~~!~~~~~~2~~ 
Dere får oppgitt m~lseLtinger for distriktet fo r den 
innbyrdes grupperinga av medle1'Tt.rne"ne . SE EGET BREV. 

Dette gjelder målsettinger som dere skal jobbe for å nå 

i lØpet av innevær~nde landsmøteperiode. 

Det er fprsøkt tatt hensyn til særtrekk ved distrikta og 

den "utgangspusis jonen" de1.·e har. 

Vi er åpne for justeringer av målS.ettingene ,gjennom 

direkte diskusjoner med DSa. 

DERE må gi de enekelte avdelingene målsettinger , uLjfL~ 
kjennskapen Jere har , og slik at distrikts mål settinga 

swnla sett blir nådd. 

(Målsettingene skal ikke fØres på dir.heftene , men gis 
i eget brev til avdelingene) . 

Av?elingene må få disse målsettingene i lØpet av sept ember , 

slik at de kan få forberedt klassifiseringa i samband med 

partidiskusjonen på legalt-illegal~. 
<f 

Vi vil ha inn rapportene fra avdelinqene også , sjØl om 

DS lager en samla oppsummering for distriktet innen fri sten. 

Det bet~r at dere må kopi ere rapportene og sikrer dere 

informasjonen fra eget distrikt,før dere videresender. 

Dere s~tter frist for ~nnlevering til dere (jfr. heftet til 

DS/avd.) og slik at vi kan få rapportene i februar-rutina-

1987. 

ARBE l D§ P ROGRAf''L."'lET 

Vi viser også her til dir.heftet til DSer/avd.styrer. 

I tillegg kommer: 

-DELTAKERE TIL KONFERANSEN 

D•striktet får oppgitt i eget brev hvor mange deltakere dere 
har rett til å send~: 

Dere må sørge for at avdelingskandidatene får anledning til å 

velge ux,mellom seg , hvem som skal dra 

Dette må avklares innen jul/nyttår . 
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Dersom di s triktet Ønsker å s ende f lere e n n kvoten , må dette 

gjøres for egen regning ( d e t vil bli rei sefordel~ på 

"ekstrafolka" , slik at det ikke skal bli dyrere for Finnmark 

enn Oslo å sende slåke ). 

Dd re vurderer forslag fra avdel ingen e og tar de med i vurde ringa 
når d ere plukker ut eventuell e "ekstrafolk" . 

-KON~ERANSEAVGIFTA 

Legg vekt på å få inn avgifta sammen med det øvrige f ra avd . 

iffØr deseiTlber-rutina : ·• Det vil innvirke på hvor raskt v i kan 
satse på å avvikle Konferansen på nyåret. 

- RAPPORTFRISTEN 

Dere skal oversende avdelingsrapportene 

og konferanseavgift i des-rutina (Sett på datofrist til 

avdelingene i samsvar med dette). 

Når det gjelder rapportering av deltakere til Konferansen , 

gjøres det så raskt dere får anledning, rundt årsski ftet. 

Vi kommer tilbake til nærmere detaljer her , siden dette må 

gjøres på ekstraordinært vis utenom rutinene . 

EII. DIREKTIV OM KVINNEFRONT-KA~.PANJA 

KFs rekrutteringskampanje går fra 1.10- 1.]2 86 . Målsettinga er 1000 nye 

medlemmer i høst. Det er i tråd med de distriktsvise målsettingene dere ha

fått tidJigere. 

Dette er en kampanje for å verve medlemmer til KF., uansett om det fins gr uppe 

eller om folk vil være med i /passer inn i eksisterende grupper. Hvordan 

KF skal jobbe i forhold til de nye medlemmene vil være et neste trinn. 

DS må sikre at det fins en lokalkampanjeledelse1 på distriktsplan der det er 

hensiktsmessig 
1 
eller på de enkel te steder. Il<ke nødvendigvis part :i_medlemmer; 

det viktigste er at de tror det er mulig å verve og sjøl går i spissen i 

praksis. 

Kampanj e ledelsen må 

- sikre konkrete erfaringer før kampanja starter for alvor; vise at det går 

- sikre jobbing etter lister over alle gruppa har vært i kontakt med i forbin-

delse med 8.mars, porno, 6 timersdagen osv. 

organisere stands, verving på offentlige arrangementer o . l 

- plukke ut enkelte arbeidsplasser, skoler el . l . for nye framstøt 

gjøre framstøt overfor lokal avisa 

sikre rapportering til KFs sentrale kampanjeledelse . 
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, ,KF jobber med en lysbildeserie om kviners situasjon og kamp. KF sentra l t kan . ' 
stille innledere om KF eller ulike tema. 

Kontoret vil være betjent. 

IV . GM 6 T IMERSDAGEN OG FORSVÅ'RET AV NORr1ALARBEIDSDAGEN 

Rett før ferien ble det sendt ut. en "6-timersdags-pakke" til Dsene, samme n 

med et brev om arbeidet fiamover .. 

Hefte ment til eksternt salg vil være ferdig ca:lS.september. Husk at mangr 

·1 et slikt hefte, forhandlingene om arbeidstidsforkortelsen vil v :L . trenge 

foregå på hver eneste arbeidsplass. 

--------~----------- ---·------------- -

Som kjent ble det holdt en konferanse for RV-representantene i ma i, 
som s t arta p~ en oppsummering av 10 ~rs erfaringer . Det kom fram 
mange uenigheter og problemer. Her skal vi konsentrere oss om det t e: 

Representantene sier at de ikke blir leda av partiet . De syn es at 
de jobber svært mye aleine, tar avgjørelser om store spørsm~l p~ 
egen h~nd, og synes at deres arbeid som representanter drives isolert 
fra partiets øvrige arbeid. 
Dette var en alminnelig mening på kurset, og m~ tas svært alvorlig . 

Dette kurset var ikke tid og sted for ~ g~ konkret inn p~ problemene. 
Vi m~ gjøre det nå. Det er helt opplagt at de lokale partiorganene 
må diskutere disse sakene med de representantene som de har ansvaret 
for, for ~ finne ut hva representantene ønsker seg av ledelse og 
hjelp, og hva som er realistisk å trå til med fra partiets side . 

. <-1< 

Vi~vil ha en rapport fra det organet (DS eller avdelinga) som har 
ansvaret for å lede/hjelpe repre sentanten: 

1. Beskriv hva slags kontakt representanten har med organet . Har 
representanten noen fast gr~ppe som diskuterer politikk , forberede r 
saker o sv? Hva er erfaringene? 

2. Hva slags hjelp/ledelse ønsker representanten sjøl? 

Nøl ikke med & skrive litt fyldig. 

Vi vil ha inn rapporten i neste rutine. (dvs_: __ oktober- rutina) 

(Se også TF -akgust om disse sakene) 

VI. 0~1 RV-KONFERANSEN 18 og 19 . OKTOBER --------------------------
Vi minner om melding og o ' pa.:.egg i forb. med denne kon fe r ansen 

i april-heftet; spesiel* at DS sin valqansvarlig f or den 

kommende valgkampen skal e tille på konfe ransen . 
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Det er tidligere sendt ut et brev til bl.a. DSa i partiet 
fra RV-lederen (datert 29.juli-86). 

Det legges ved et eks. av dette i denne sendinga også 

Det omhandler RV-konferansen. 

VII. OM UT\7 IKLINGl\ AV BØLLEKURSBEVEGELSEN 

"BØllekursa", som nå har pågått i ca 2 år , kan oppsu1'1.1111eres 

som en stor suksess . De har gitt mange viktige politiske ut

tellinger for parti~t. Det handler bl.a. om den politiskR 

betydninga disse kursa har hatt for AKP-j entene soc har deltatt 
" 

på dem, at vi gjennom kursa har klart å trekke kvinner nærmere 

partiet, at kursleder opplever jobbinga som en spennende , 

viktig og ny politisk erfaring. Ikke minst er det viktig å 

undrrstreke hvor viktig disse kursa er som en del av partiets 

massearbeid. Både fordi vi sjøl blir flinkere til å propagandere 

politikken vår og være entusiastiske for den ,og fordi vi 

gjennom kursa lett kommer i kontakt rr:ed :!<vinner som får et 

tettere forhold til AKP . 

Siden oppstarten og fram til høsten-86 har det vært gjennomfØrt 

ca 30 slike kurs ,med bortimot 500 deltakere tilsawmen. 

De som er drivkrefter bak "bØllekursbevegelsen" sier at det 

fortsatt er et stort potensiale av jenter som vil gå kursa. 

Men, at det er vi sse problemer i forbindelse med organiseringa 

og å skaffe kursledere. 

Alle distrikt s~al nå ha minst en scm er lært opp til kurs

leder ,gjennom ser.trale konferapser o.l. Men, det er behov for 

å Øke antallet. 

IfØl0 e partiplanen skal alle partijenter i lØpet av landsmøte
perioden ha fått tilbud om bØllekurs. Denne målsettinga må dat~ 

jobbes for å nå. 

Me!1, som erfaringene viser , er disse kursa også svært verdi

fulle i tt2krutteringssammenheng. Dette må tas med i bet.raJ<:ninga 

når partiet ,både sentralt og loka!t, nå skal forberede en 

verveoffensiv i 1987. 

Vi lar det gå som en oppfordring at deet sørges for å ta med 

l ny jente hver gang ett kurs kjøres ,som s ka l "settes på" som 

ny kursleder. 

7III.OM INTERl\DRESSA 

Siden det er blitt sendt endel saker pr. internpost i det siste, 
wom ikke skal overleveres via den ,vil vi innskjerpe: 
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-det skal ikke sendes navn på ikke-offentlige medl emmer sli]< 

-det skal ikke sendes o~g.rapporter eller kontingentskjemaer , 
eller andre timg som avdelker organisasjonsstruktur og medlems-· 

tall. 

IX . NESTE GANG 

:Jere f<'l r: 

-Hovedtrekka i partiplanen for 1937. 

-Organisasj,onsplan-utkast (Som vi håpte å sende ut nå ,men 

s0m vi anty:Ja ville komme i ''klernme" p. <Ja. jobbing med TP 

bilag om Lokale klasseanilyser) 

Vi skal ha: 

-Kontingent 2/~6 

-Terminr~pporten 2/86 

-RV-listekandidatene til partiet (l.kandidatene), jfr . 

dir.heftet fra april-36. 

fikk vi inn svært få rapp orter 

fra partidiskusjonen orn"3.verden". Hvis distr i ktet ikke sender l 
-Ved ordinær frist (juni) 

inn disse nå i denne sendinga , ber vi om at dere undersØker 

hvordan diss'-3 har bli -;:-t gjennom=:-ørt - sender oss resten~nde 

avdelingsra.pporter og en sarnlende oppsum..t'1lering fr<'l DS ) 

-RV-rdpporten (jfr pkt V j_ dette heft.et) 

' l 
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