
Oslo ,oktober-83 

INNKALLING TIL DS -FORMANNSKONFERANSE 

Kjære DS-formann! 

Som du tidligere skal ha fått varsE'd om , skal du møte på 

DS-forrnannskonferanse helga 5.-6.novernber. 

Denne konferansen bllr den siste av denne typen i denne lands

rnøteperi0 den ,og vil ha innvirkning på .opplegget av partiarbe idet 

fram til 4.lanssrnøte. 

Dagsorden for konferansen blir: 

l)Ea~tiplanen for 1984, inkludert landsrnøteforberedelsene. 
For5eredeiser:-se-notateE-offi-I9s4=pianen-I-air:E8Itet_i_denne 

sendinga. Ta standpunkt til dette forslaget (og problema) og 

vurder det i forhold til hvordan planen passer inn med de tanker 

du/andre DS-medl. har gjort dere opp om deres distriktsplan. 

Er endringene som er foreslått riktige ? Er planen gjennomfØrbar? 

Se også gjennom LM-planen som står i TF for april i år. 

2)~E~~~~EEEQgE~~g~~~~~jQ~§~~ 
Det vil bli lagt opp til realitetsdiskusjon , først og fremst 

rundt de omstridte spørsmåla knytta til sosialisrnedelene. 

Forb.rnateriale er det som har gått ut av stoff til da (Utkastet 

ro/kommentarer , bulletinen - forhåpentligvis har dere også fått 

nr. 2 til da .. ). Prøv å få best mulig grep på hva slags stand

3) Beretninga. 
punk ter som står i distriktet ditt , inklud. om 
det er kamerater som går inn for å avvise utkaste t 

som disk.gr.lag 
Vedlagt fØlger et utkast til deler av beretninga. 

Hoved v e kta i behandlinga på konferansen vil bli lagt på 

å drØfte den politiske-ideologiske utviklinga av partiet 

(hØyre-venstre-utviklinga) og hvordan partiet har skjØtta de. 

sentrale oppgavene på langtidsplanen. 

4) Saker som rekrutteringskarnpanja , vår linje i forbindelse 

med rakettutplasseringen o.a. ,vil bli tatt opp som kortere 

punkter i den utstrekning det blir tid til det. 

Når det gjelder rekrutteringskarnpanja ,så blir karakteren av 

dette punktet en utveksling av erfaringene så langt og kortere 

diskusjon på saker som har betydning for den videre framdrift 

av karnpa nja. Vi minner om at dere skal ha med en oversikt over 

antall rekrutterte i distriktet i lØpet av sept. og oktober. 

Opprnøtea vta le er vedlagt. Vel møtt! Kameratslig hilsen 
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