
En mi11ion til 
' . '· . ., . . . 

Lags nr: ___ _ ;_ a_otterilinns~mling 
Kjære kamerater. ~ 

Oslo, 8.6.88, 

Økonomiutvalget. 

LESES OPP PÅ FØRSTE LAGSMØTE MED KORT RUNDE. 

Fra DS er lagets pålagte andel kr. ------
(Står åpent dersom oppgitt tidligere) 

Ta kontakt snarest med DS dersom de fortsatt ikk~ har gitt målsetting. 

Beløpet er an!akelig ikke større enn at det bør løses innad i laget. 

For å oppnå den totale målsetting regner vi med ganske stort sentralt 

salg. NESTEN TI TUSEN KJØPTE RV-LODD IFJOR. DISSE HAR NÅ NETTOPP FÅTT 

BREV MED TAKK FOR SIST OG 0PPFORDRING TIL Å STØTTE AKP ØKONOMISK. 

-
VI MINNER OM AT AV DET SOM SAMLES INN OG SELGES LODD FOR LOKALT, 

GÅR 70% TILBAKE TIL FYLKET, MENS ALLE INNTEKTER DRIVI INN AV SENTRALEN 

~ TILFALLER DEN. (her må det brukes litt skjønn på innbetalingene) 

Med andr~ ord: Dersom dere selger 10 lodd, tilfaller kr.140,-

til lokalt arbeid. Og all erfaring hittil -viser at folk 

som støtter oss fort vekk kjøper 10 lodd ....... . 

INNSAMLIN G AUKSJONER GAVER ARVEAVGIFT BEINPENGER. 

================================================================= 
ØKU ønsker å presisere at det er viktig å holde fast ved det enkle og 

tradisjonsrike: Direkte pengegaver og innsamling/auksjon der mye folk 

møtes i r egi av partiet ... ~ .... 

Denne n oe bestemt e tonen har s ) n årsak i -kraftig mang e l på penger! 

Millionmå~settinga er faktisk helt nødvendig -for at de utmerka tiltak, 

satsinger og planer som er omtalt i KK 27/5, 10/6, i Lctt c =ibrcvet og -

innsamlingsbrevel (les om det ) 

Loddsalg på KK~stand 
- NÅ DRIVER jeg orga- enkle tekst i store boksta
nisert økonomiarbeid for ver : Lodd - Kinareise -
AKP, sier Asbjørn Geit- Trekningsliste. 
hus, Sandane , som -Jeg spør ganske enk
ringer for å bestille flere elt om folk har lyst til å 
lodd. Salget går unna et- vinne Kinareise og sjøl 
ter systematiske meto- om de veit hva jeg står 
der. for, blir de slett ikke ra-

- Det er vel blitt en 100 sende. 
lodd hittil. Når jeg selger Med det utgangspunk
Klassekampen i Sandane tet kommer jeg i prat med 
sentrum, bruker jeg en all slags folk. 
plakatbukk med følg-ende 

- OG LODDSALG OVER TLF. OG PÅ DØRBE SØK ! 

Bå d e Geithus og andre kan fort e lle at det 
gar grei t å selge f.eks. "ei loddbok " på 
lO lod d ti l kjentfolk. Gjerne me d avtale 
o n1 J cve ring seinere ...... . 

- l 'LO'l' 'l' ANLEDNING TIL Å FREMME POLI TIKKEN 

kan bli noe a·"· . 

Slik spiller du: 
Send kr.20,- pr. lodd 
til postgiro 2 59 63 28 AKP
lotteriet Boks 211 Sentrum 
01 03 Oslo 1. ' 
Eller be om blankett 
tlf.(02)64 93 20(8-16). ' 

Loddpresang: Du kan jo li
kegodt gi lodd i presanger 
rundt forbi ..... Vi ordner det 
for deg! Skriv bakpå giroen 
eller be om blankett: Lotteri
et , Boks 83 Bryn, 0611 Oslo 
6. Tlf.:(02) 64 93 20 (8-16). 

AK~s innsamlin.gs
og gavekonto: 

' ........ ~ -
Postgiro 2 59 63 28 

Bo k s 211 Sentrum, 0103 Oslo l. 
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