
Oslo 10/8-82 

Til alle Distriktsstyrer 

MELDING OM kONFERANSE OM PARTIETS ARBEID MED KLASSEKAMPEN. 

Tidspunkt for konferansen: 30. og 31. oktober. 

KK-ansvarlig i DS skal møte.Dersom dette er helt umulig,skal en 

kamerat i DSAU møte i hans/hennes sted. 

Oppmøteinstruks,endelig dagsorden og forberedelse\.sapirer bl.ir sendt u1 

neste rutine. 

FORELØPIG FORSLAG TIL DAGSORDEN: 

l.KKs ~ strategiske plass i partiarbeid~t. 

SK skal diskutere dette spørsmålet før konferansen.Konferansen vil 

derfor diskutere på grunnlag av et SK-vedtak.Saker som vil bli tatt op~ 

-vurdere det stående direktivet om partiets arbeid med KK.De siste 
l 

2,5 år har vi jobba på grunnlag av den politiske linja 1 dette 

direktivet.Vi må diskutere de politiske argumentebe for å prioritere 

avisarbeidet så sentralt som KK-direktivet gjør ol 

-drøfte politiske strømninger i partiet i motstrid til KK-direktivet. 

xRø~ Problemet med det elendige KK-arbeidet blant storpq~ten av 

fagligkpdrene/kameratene på arbeidsplassene.Problemet med at ~~k 
1/ttLis-f-0,<- . 

praktisk-t~t alle store Distriktsstyrer ikke er villig til å 

prioritere KK-arbeidet~ 

Grunnleggende studielitt~ratur til dette punktet er "Hva må gjøres." 

2.0ppsummere partiets arbeid med avisa 1 1982: 

-verving 

-fornying 

-løssalg 

3.~i~kø~ Vinterkampanjen 1983. 

Partiplanen legger opp til ei stor partikampanje vinteren 1983 i likr 

med den vi hadde i 1982.Konferansen må vedta kampanjedirektivet og 

drøfte tillemping av det på bakgrunn av erfaringene fra kampanjen i 

vinter. · 

4.KKs økonomiske stilling og utviklingsmuligheter i 1983. 

Når konf~ransen holdesyx vil vi ha materiale til å lage ei brukbar 

vurdering av d1~ifta for 1982.»tatsstøttø~xax Statsbudsjettet og 
' 

pressestøtten for 1983 er lagt fram,og de viktigste kompromissene vil 

antakelig være signa~isert når konferansen holdes. 

På dette grunnlag vil vi legge opp en diskusjon om KKs innhold og 

redaksjonelle linje,og ~t~ikiiH diskutere avisas utviklingslinje for 
11?3. 
Vi er takknemlig for å få andre forslag til dagsorden som KK-ansvarli 
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måtte ha.Send forslag til KK-utvalget så snart som mulig. 

Med kameratslig hilsen 

KK-utvalget 
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