
V. lESTE II.JTifÆ 

Dere får: 
*Div. landsmøtesaker (jfr. pkt IV). 

*Kontingentskjema og terminrapportskjema 1/88. 

*OrganisAsjonsundersøkelse 1988 (som legges til 1.5.88, for å få 
ferskest mulig tall til landsmøtet). 

Dere skal levere: 
*Rapportskjemaet med oppsummering av "verve-året". 

*Kontingentrestanser, og term in/ årsrapporter 1.1.88 som ikke ble 
levert i denne rutina. 
(Minner om at en av målsettingens for økonomistyrkinga er å sanere 
gjelda fram til sommere~ Og, at det er viktig med så fullstendige 
årsrapporter som mulig av hensyn til organisasjonsrapporten for 
landsmøtet). 

( 

TIL ALLE AVDELINGS- OG DISTRIKTSTYRER 

FRA SENTRALKO"ITEENS ARBEIDSUTVALG 

februar 1988 

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

INNHOLD 

I. Oppsummering- og videreføring av "verveåret" •••• s. 2 

I I. KK-arbeidet ••••••..•••••.••••.••••••.••••••••••• s. 2 

III. Tariffoppgjøret mm •••••••••••••••••••••• • ••••••• s. 3 

IV. Landsmøteforberedelsene ••••••••••••••••••••••••• s. 3 

V. Neste rutine ••.••.•••.•••.•••••..•••••.••••.•••• s. 4 

---------------------------------------------------------
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I. (JIIJ5lJIIIERIM - o; Vli:EREFØRirt; AV "VERVE-ARET" 

------------------------------------------------------------
Vervinga fortsetter, om "verve.:året" tar slutt - som slått 

fast både i årsplanen og i andre sammenhenger. Hvor langt vi er 
kommet i å bygge opp partiets verveevne-og oppnådd konkrete resul
tater i nyvervlng- og hvor langt vi har kommet i å gjøre KK
arbeidet til en grunnleggende oppgave for alle partlag, er hoved
mAla vi skal oppsummere langtidsplanen i forhold til. 

Vervemål for 1988: Vi varsla sist at det skulle sendes ut mål for 
vervinga i 1988 i denne sendinga. For partiet som helhet har vi 
satt oss mål om 10% netto ~ Vi gir imidlertid ikke de enkel
te distrikt bestemte tallmål for bruttoverving, slik vi hadde i 
"verve-året". Både fordi vi ikke kjører dette som ''kampanje" etter 
B.mars, og fordi det kan virke forvirrende å kjøre ut flere tall 
nå , mens vi ennå slåss for å oppfylle 11verve-årsmåla11• Jllen. 
lokalt bør det stilles mål for vervinga videre, utifra at distrikt 
og avdel.injer skal bidra til A øke parti.størrelsen med 1 ()J i 1988 

Rapportering: 
For å· få best mulig grep om hvor vi "står" nå, og utnytte erfarin
gene kollektivt, er det viktig at alle avdelinger sender inn 
rapportskjemaet so• følger •ed deme sendinga. 
Det ~ leveres til DS ~ ~ 1 O.april 

U. KK- NÆIDET 

JIIAlsetting for kampanja ble sendt ut i desember. Dere får nå 
målsett ing for løssalg og gjervmsnittsnivA for abonnenter for 
1988: 

løssalgssnitt pr. mnd for avdelinga: 

gjennomsnittsnivå dagsavisabonnenter : •••••••••••••• ••••••• 

(DS fyller ut , og angir også 
hvordan dette skal måles for 
steder med flere avdelinger) 

III. TNUFHJlPGJØRET mm 

Fram til sommeren vil vi ha en nærmest sammenhengende klasse
kamp sentrert rundt tariffoppgjør; både utsatte oppgj ør, hovedop
pgjøret-Sa og skjebnen til lokaloppgjøra. Kampen vil foregå på 
mange arenaer. Regjering og Storting vil være 11på banen", også 

gjemom budsf ; revideringa i mai og andre tiltak (eks. renta, 
direkte lann~~iktat, straffetiltak mot streiker og streikele
dere •••• ) 
Borgerskapet, med DNA-regjeringa i spissen, er fast bestemt pA A 
kjøre hardt. ~en, det er på langt nær avgjort hvor langt de greier 
å komme-og hva dette evt. vil komme til å koste DNA på kort og 
lang sikt. 

Både B.mars og 1.mai vil bli sterkt prega av disse sakene. 
Slik det ser ut nå, vil "Renteaksjonen" og ''Kvinnenes Tariffak
sjon" også være viktige organisatoriske uttrykk for denne kampe~ 

Partiet pA hvert sted liA diskutere bAde hvordan vi skal gl inn i 
de aktuelle kampene franaover våren, og hvordan vi skal styrke 
motstanden pA lengre sikt, gj~ A rekruttere til partiet og 
verve KK-abomenter oppe i dette. 

IV. UIMlSJIIØTITIHEREIELSEÆ 

(se også Arsplanen 1988). 

Dere har nå fått: 
*~ateriale til diskusjonen om ''Framtidig valglinje" (planbilaget 
des-TF). Se også debattartikler i dette nr. av TF. 

*Nominasjonsopplegget. (planbilaget des-TF). 
I denne sendinga følger rapportskjemaer som nominerte skal fylle 
ut. 

*~ateriale til Prinsippr ogramdiskusjonen (Eget hefte m/bilagsark.) 

*Beretninga fra SK. 

Det som står igjen: 
*Retningslinjer for valg av delegater. Kommer i april. 
Oelingsnøkkelen vil her være i forhold til medlemmer med betalt 
kontingent for 1.termin-88. 

*Materiale til sameprogrammet. Kommer neppe før i j uni. Slik at 
dette må behandles direkte av delegatkonferansene og l andsmøtet, i 
t illegg til at en egen samekonferanse behandler det. 
Men, avdelingene kan sjølsagt behandle dette etter fristen, for å 
øve i nnf lyt el se på del egat ene og SK. 

*Som varsl a i det utsendte Pri nsipprogrammaterialet, kommer det 
også et forslag til forkorting av Prinsipprogrammet. Det kommer i 
april. 

Vi mimer igjen om at fristen for rapportering er 1.jmi-til OS. 
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I. (JIIJ5lJIIIEJUM - (l; VIDEREFIIUM; AV "VERVE-ARET" ( 

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

Vervinga fortsetter, om "verve.:året" tar slutt - som slAtt 
fast både i årsplanen og i andre sammenhenger. Hvor langt vi er 
kommet i å bygge opp partiets verveevne-og oppnådd konkrete resul
tater i nyverving- og hvor langt vl har kommet i å gjøre KK
arbeidet til en grunnleggende oppgave for alle partlag, er hoved
måla vi skal oppsummere langtidsplanen i forhold til. 

Vervemål for 1988: Vi varsla sist at det skulle sendes ut mål for 
vervinga i 1988 i denne sendinga. For partiet som helhet har vi 
satt oss mål om 10% netto ~ Vi gir imidlertid ikke de enkel
te distrikt bestemte tallmål for bruttoverving, slik vi hadde i 
"verve-året". Både fordi vi ikke kjører dette som ''kampanje" etter 
8.mars, og fordi det kan virke forvirrende å kjøre ut flere tall 
nå , mens vi ennå slåss for å oppfylle "verve-årsmåla". lllen. 
lokalt bør det stilles mAl for vervinga videre, utifra at distrikt 
og avdelinger skal bidra til A øke partistørrelsen med 10% i 1988 

Rappo~tering: 
For å få best mulig grep om hvor vi "står" nå, og utnytte erfarin
gene kollektivt, er det viktig at alle avdelinger sender inn 
rapportskjemaet so• følger •ed denne sendinga. 
Det ~ leveres .til DS innen ~ 1 O.april 

II. KK-ARBEIDET 

------------------------------------------------------------
IIIAlsetting for kampanja ble sendt ut i desember. Dere får nå 

målsetting for løssalg og gjennoåsnittsnivå for abomenter for 
1988: 

løssalgssnitt pr. mnd for avdelinga: 

gjennomsnittsnivå dags av is abonnent er : •••• •••••• ••••••••••• 

(DS fyller ut, og angir også 
hvordan dette skal måles for 
steder med flere avdelinger) 

III. TARIFFI:JlPGJæET mm 

------------------------------------------------------------
Fram til sommeren vil vi ha en nærmest sammenhengende klasse

kamp sentrert rundt tariffoppgjør; både utsatte oppgjør, hovedop
pgjøret-Ba og skjebnen til lokaloppgjøra. Kampen vil foregå på 
mange arenaer. Regjering og Storting vil være "på banen", også 

gjennom buds j ~revideringa i mai og andre tiltak (eks. renta, 
direkte lønn~~iktat, straffetiltak mot streiker og streikele
dere •••• ) 
Borgerskapet, med DNA-regjeringa i spissen, er fast bestemt på A 
kjøre hardt. ~en, det er på langt nær avgjort hvor langt de greier 
å komme-og hva dette evt. vil komme til å koste DNA på kort og 
lang sikt. 

Både 8.mars og 1.mai vil bli sterkt prega av disse sakene. 
Slik det ser ut nå, vil "Renteaksjonen" og "Kvinnenes Tariffak
sjon" også være viktige organisatoriske uttrykk for denne kampe~ 

Partiet pA hvert sted lllå diskutere både hvordan vi skal gå im i 
de aktu:iLle kampene franaover våren, og hvordan vi skal styrke 
motstanden pA lengre sikt, gj~ A rekruttere til partiet og 
verve KK-abomenter oppe i dette. 

IV. LAfi)SI'IØTEFIHEREIELSEÆ 

(se også Arsplanen 1988). 

Dere har nå fått: 
*Materiale til diskusjonen om ''Framtidig valglinje" (planbilaget 
des-TF). Se også debattartikler i dette nr. av TF. 

*Nominasjonsopplegget. (planbilaget des-TF). 
I denne sendinga følger rapportskjemaer som nominerte skal fylle 
ut. 

*Materiale til Prinsipprogramdiskusjonen (Eget hefte m/bilagsark.) 

*Beretninga fra SK. 

Det som står igjen: 
*Retningslinjer for valg av delegater. Kommer i april. 
Delingsnøkkelen vil her være i forhold til medlemmer med betalt 
kontingent for 1.termin-BB. 

*Materiale til sameprogrammet. Kommer neppe før i juni. Slik at 
dette må behandles direkte av delegatkonferansene og landsmøtet, i 
tillegg til at en egen samekonferanse behandler det. 
Men, avdelingene kan sjølsagt behandle dette etter fristen, for å 
øve innflytelse på delegatene og SK. 

*Som varsla i det utsendte Prinsipprogrammaterialet, kommer det 
også et forslag til forkorting av Prinsipprogrammet. Det kommer i 
april. 

Vi mimer igjen om at fristen for rapportering er 1.jllli- til DS. 
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V. t.ESTE IIJTINE 

Dere f'år: 
*Div. landsmøtesaker (jfr. pkt IV). 

*Kontingentskjema og terminrapportskjema 1/8~ 

*OrganisAsjonsundersøkelse 1988 (som legges til 1.5.88, for å få 
ferskest mulig tall til landsmøtet). 

Dere skal levere: 
*Rapportskjemaet med oppsummering av "verve-året". 

*Kontingentrestanser, og termin/årsrapporter 1.1.88 som ikke ble 
levert i denne rutina. 
(Minner om at en av målsettingene for økonomistyrkinga er å sanere 
gjelda fram til sommere~ Og, at det er viktig med så fullstendige 
årsrapporter som mulig av hensyn til organisasjonsrapporten for 
landsmøtet). 

) 

TIL ALLE AVDELINGS- OG DISTRIKTSTYRER 

FRA SENTRALKO"ITEENS ARBEIDSUTVALG 

februar 1988 

INNHOLD 

I. Oppsummering- og videreføring av "verveåret" •••• s. 2 

Il. KK-arbeidet •••••••••.•.•.••••.••••••••••••••.••• s. 2 

III. Tariffoppgjøret mm••••••••••••••••••••••••••••••s• 3 

IV. Landsmøteforberedelsene ••••••••••••••••••••••••• s. 3 

V. Neste rutine ••...•••......•.•••••.•••••••.••.•.• s. 4 
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