
TIL ALLE OISTRIKTSTYRER 

Det er på tide å "shine" opp endel av rutinen e for int e rn
kommunikasjon i partiet. Fordi det vel er flere distriktst yrer 
som ikke har fått overført "vanlige regler" når de har gått pil 
jobben. Og, fordi vi nil etterhvert har innarbeida en god del 
eksterne kommunikasjonslinjer som det kan være fristende il mis
bruke. (Og som også har blitt det). 
Enkelte av retningslinjene her, vil det vel bli debatt rundt, i 
forbindelse med diskusjon om nye instrukser. Og, oppretting av 
datatavler vil etterhvert influere pil hvordan vi gjør dette. Men, 
de er gjeldende fram til vi har kommet fram til andre: 

1) Intern postadresse til oss. 
Skal være kjent av AU ,og oppbevares av sekretær eller org.ansv. 
Den kan brukes til post som ikke kan sendes til partikontoret. 
(Eks. innkallinger til interne møter. Saker som avslører medlem
skap for kamerater som ikke er offentlige. Rapporter om ting vi 
ikke ønsker at uvedkommende skal få tak i osv ). 
Det er ikke alt som kan sendes til denne adressa heller ! 

Eks: Drganisasjonsoversikter (inkl. kontingentrapporter) skal 
ikke sendes pr. post i det hele tatt. Heller ikke overføringsmel
dinger eller, pil annet vis, navnet pil hemmelige partimedlemmer. 

Dere kan regen med at post dere sender til denne adressa er hos 
oss innen 3-5 dager etter at dere postlegger den. Vi henter den 
2x pr. uke. 
2) Internadresse til dere 

Vi har slik adresse til endel av OSa, men ikke til alle. 
De som ikke har, mil skaffe oss det snarest mulig. 
Det beste er å bruke en privatperson (siden det er relativt 
sjelden det kommer post pil den, kan det være dårlig kamuflasje å 
ha postboks dersom det ikke kommer annen slags post dit i til
legg) 
Det bør være en adresse som AU i DS har enkel kontakt med. Vi 
sender posten dit i dobbel konv. Slik at mottaker har beskjed om 
il levere indre konv. videre til dere ,når det kommer slik post. 
Det skal ikke være adressa til en kjent partikamerat • Men, ikke 
nødv. med helt hemmelig kamerat. 

Hos dere har vi følgende adresse: 

(hvis endring, må vi ha beskjed) 

3) Rutineutvekslinga 

Det er nå 3 rutiner i året. I forb. med terminforfalla av 
kontingent og medlemsrapporter. 
Det skal være en utvekslingsadresse i alle di s trikt, som kan 
brukes (Sjøl om vi ofte benytter oss av besøk/tr e ff i andre 
sammenhenger for å fil bytta" pakkene") 
Det skal heller ikke være hos kjent partimedl em . Men 2-er eller 
3-er. 
De som reiser for oss vil gjøre egne avtaler med kontakten hos 
dere, første gang de møtes. 
De som mangler slikt kontaktopplegg mil skaffe det innen DS
lederkonferansen til høsten ! 
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Post til oss: 

Bokringen Prosa 

Postboks 2 

1001 Furuset 

Oslo 10 

NB. Ikke $!km sett lilnbånd på konvuluttene. Det virker bare 

mistenkelig. 

Legg blankt ark rundt det dere sender, så det blir 

vanskelig å lese gjennom konvolutten for iallefall amatØrene. 

Denne adressa skulle vært skifta ut nå ! 

Men, vi må bruke den fram til ca oktober (neste send~ng fra oss) 

Oslo juni.89 
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