
MELDING TIL ALLE PARTILAG OM LAND~MØTEFORBEREDELSENE. 
------~----------~-----------------~--~------------------------

l. Som meldt tidligere forbere~er sentralkomiteen innkalling 
av landsmøtet en gang i 1980. Landsmøtediskusjonen i ~artiet 
vil gå over en periode på fire - fem måneder , fra valget til 
januar - februar -80. I derine - ~erioden er landsm~teforberedelsene 
partiets hovedoppgave. 
2. Landsmøtediskusjonen vil omfat-te føTgende saker: 

-Vedtektsendringer 
-Programendringer 
-Sentralkomiteens beretning 
-Nominasjoner til sentralkomiteen 
-Valg av delegat 
Det vil dessuten med det første bli tatt standpunkt til om 

landsmøtet skal inviteres til å vedta et handlingsprogram. 
Det vil videre bli lagt fram forslag til revisjon av same

programmet, uten at det vil bli pålagt noen allmenn - partidisk
usjon av det. 

Sentralkomiteen har ikke sett det som nødvendig med noen 
full revisjon av vedtektene. Prinsipprogrammet trenger heller 
ingen nyskriving som helhet, sjøl om enkelte deler av det vil 
bli foreslått nyskrevet. Behandlinga av disse dokumentene vil 
derfor ikke dreie seg om å behandle forslag til nye vedtekter eller 
nytt prinsipprogram. 

SKAU er videre innstilt på at sentralkomiteen skal legge 
fram ei beretning som er betraktelig kortere enn den til 2. lands
møte. Beretninga vil måtte ta standpunkt til en rekke aktuelle 
problemer i sentralkomiteens og partiets arbeid , og vil gripe 
direkte inn i diskusjonen av disse problemene i partiet. 
3. Landsmøtedokumentene vil bli sendt ut i tre puljer. 

Første pulje er forslag til vedtektsendringer , som sendes 
ut nå. 

Andre pulje er forslag til programendringer og retningslinjer 
for nominasjoner og valg av delegater, som vil bli sendt ut til 
laga i løpet av oktober. 

Tredje pulje består av beretning og eventuelt handlingspro
gram, og vil bl i sendt ut til l aga i desember. 

4. Plan for lagsbehandlinga: 
Oktober: Forslag til vedtektsendringer. 
November: Forslag til programendringer. 
Desember: Nominasjoner og valg av delegat. 
Januar: Beretning. 
(og event. i februar: Handlingsprogram }. 

5. Alle medlemmer må skaffe seg og bruke prinsipprogrammet 
og vedtektene fra landsmøtet i 1976, samt militærprogrammet 
som nylig er vedtatt , i landsmøtediskusjonene. Vi viser ellers 
til ei mer fyldig dokumentliste i augustnummeret av TF. 

Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2016



2 

6 . Som vanlig vil det være mulig for alle medlemmer og lag 
å sende inn forslag til landsmøtet som de ønsker behandla. 
Fristene er slik: 
Forslag til resolusjoner eller program ut over det SK legger 
fram i forslag til prinsipprogram, vedtekter, handlingsprogram 
og beretning og egne resolusjoner, må være SKAU i hende seinest 
31.12.1979. Dersom kamerater f.eks. ønsker å fremme språkpolit
isk uttalelse eller ta opp språkpolitisk program for landsmøtet, 
så er fristen 31.12.1979. 
I slutten av januar vil SKAU sende ut et utvalg av de forslag 
som er kommet til da. 
Siste fr i st for å fremme forslag t i l landsmøtet er å levere 
slike til lagets delegat(er) til di striktskonferanse innen 
l.mars 1980. 

l.august 1979 
Sentralkomiteens Arbeidsutvalg. 
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