
TIL DISTRIKTSSTYRET 

OM NYE ÅRsRAPPORTSKJEMAER 

Som dere ser ,er årsrapportskjemaene til laga forandra. 

Bakgrunnen for dette er behovet for å kunne nyttiggjøre 

oss , og få mer ut av de opplysningene vi henter inn. 

Slik som å kunne finne ut av hvordan klassesammensetninga 

er for hvert kjønn , i forhold til alder , i forhold til 

!fartstid", osv. 

Hvem som er talspersoner for partiet (kjønn,alder ,klasse 

osv ' ) 

Proletariseringsgraden ... osv. 

Når vi gjør dette ,må vi være klar over at dette stiller 

større krav til sikkerheten i forb. med behandlinga av 

skjemaene. 

Kommer et slikt skjema på avveier , gir det også mer 

informasjon for den som vil finne ut hvem i bygda, arbeids

plassene som er medlemmer (Spesielt gjelder dette på 

'mindre steder hvor det er mest oversiktelig ) . 

Derfor fØlgende pålegg: 

l. DS skal oppbevare lagsskjemaene bare for de to siste 

årsskifta. 

Vi vil justere samleskjemaet til DSa , slik at det 

kan fange opp de opplysningene som trengs~ av samletall) 

2. Det må være klart ansvarsforhold om hvem som oppbevarer 

skjemaene for DS (normalt er dette org.ansv 1 sekr. 

el. kasserer), og sikres at oppbevaringa er sikker

hetsmessig forsvarlig. 

3. DS må ta opp med lagsstyra 1 at de oppbevarer skjemaene 

forsvarlig. De som har egne kopier ,skal ikke ha for 

mer enn det siste årsskiftet. 

·· ~ 

Oslo 29.11.84 

SKOU 
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HEDLEHSRAPPORT FOR 3. TERHIN 1983 RAPPORTNUHHER :l~...------.J 

Rapporten skal oppg1 1nn- og utmeldinger og overføringer fra og til laget i tida 
1.9- 31.12.84. dessuten medlemstallet ved terminslutt. Pass på at endringer som 
er tatt med i tidligere rapporter tas med her. Endringer~ 31.12 skal ikke 
med. 

1. HEDLEHSUTVIKLINGA: 

Antall nye medlemmer 1) ......••........•......•. . .•• • . 

Antall utmeldte medlemmer ............................ . 

Overført til laget ........................ . . . ........ . 

Overført fra laget . ................... . .............. . B 
Medlemstallet ved utgangen av terminen ............... . 

2. OVERSIKT OVER NYE HEDLEHHER l IKKE OVERFØRINGER l: 

Nr Yrke Kjønn Tidligere medlemskap 3) 

3. OVERSIKT OVER UTHELDTE HEDLEHHER l IKKE OVERFØRINGER l: 

Nr Yrke 2) Kjønn Medl når Grunn til utmelding 4) 

4. OVERSIKT OVER GRUNNSIRKLER: 

Antall sirkler laget har hatt gående i perioden: ny: tidl. rapp: 

Antall uorganiserte (ikke-partimedlemmer) deltak ere . ....... . 

Antall uorganiserte sirkeldeltakere som er idust riarbeidere. 

1) Bare~ medlemmer i partiet skal oppgis her. 
2) Klassetilhørigheten skal framgå av yrkesbetegnelsen. 
3 l I politiske partier l ung-org . , inkluderte RU og NKS og evt tidligere 

medlemskap i partiet/HLG/SUF(m-1). 
4) Merk at eksklusjoner skal rapporteres særskilt til sentralkomiteen. 
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ARSRAPPORT OVER HEDLEHSTA TUS PR. 1. 1. 85 
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1) Oppgi nøyaktig yrkebetegnelse der klass e tilhørighet framgår. 
2) Oppgi tidligere medlemskap i andre partier eller politiske 

organisasjoner, i tidlegere ml - organisasjoner , i RU eller NKS, 
i partiet (dersom vedkommende har vært utmeldt). Oppgi tidspunkt 
for slikt medlemskap. 
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