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DIREKTIV OM OVERFO)RING
(Merknad: gjeld inntil vidare.)
Overføring av medlem fra ett partilag (partiavdeling) til et annet
partilag (partiavdeling) skal sendes til overordna partiorgan (distrikts
styret ved overføring innafor distriktsorganisasjonen og ellers til
sentralkomiteen). Alle medlemmer har rett til overføring når det er
nødvendig, men slik overfØring skal ikke skje på spontanistisk eller
ukontrollert vis. (Merknad: Suspendert medlem har ikke medlemsrettigheter i partiet og dermed heller ikke rett til overføring.)
Overføring har ingen innvirkning på. medlemmets status i partiet
(kandidatmedlem,vanlig medlem). Ved overføring mister medelem alle
tillitsverv i det gamle p artilaget og i distriktsorganisasjonen dersom
overfØring skjer til en annen distriktsorganisasjon.
Den gamle partiavdelinga skal sende melding om overføring i god
tid før medlemmet skal overføres: T ette er soesielt vikti g når medlemmet skal flytte til andre steder i landet.
Medidling om overfØring skal skje på s p esielt skjema. (Vedla g t her.)
Medlem som skal overføres skal ikke selv opprette kontakt med den
nye grunnorganisasjonen, men vente til han eller hun blir kontakta.
Dersom dette ikke skjer innen rimelig tid, skal medlemmet rapportere
til sin gamle grunnoranisasjon eller annet partior gan, som så skal
rapportere videre til overordna organ.
å ta opp medlem fra annnet lag hos seg før de
Ingen lag har lov
har fått melding fra overordna partiorgan (skriftlig eller muntlig)_.
Når det kommer slik melding, skal laget straks ta. kameraten inn som
medlem av laget.
(Merknad: Dette betyr at laget ikke skal vente å. få kadervurdering
av kameraten før det tak vedkommende inn i laget - ei mel.cling om at
vedkommende er medlem, enten skriftlig eller muntlig, er nok for å ta
kameraten inn i laget.)
Det er forbudt å sende melding om overføring i posten.
En forsvarlig sikkerhetsmessig behandling av overføringer gjør at de
alltid vil ta en viss tid. Dette er nødvendig for å hindre at p rovokatører eller agenter kommer seg inn i partiet. Medlem som skal overføres må være forberedt på dette.

Oslo 27/9 - 78

fra Sentralkomiteens
Arbeidsutvalg

Nettpublisert av Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2010

Til bruk ved OVERF1RINGER
Navn
Boligadresse og/eller arbeidsplass

Tidspunkt for flytting (når det er aktuelt)

NA'.r ble medl. med i bevegelsen og partiet
Medl. status ved overføringa (kandidatmedl.Øfullt medl.)

Er det vedtatt disiplinærtiltak mot medl., gjør i s'Å. fall rede for
tidspunktet og grunnlaget for dem:

Andre viktige forhold som den nyr avd. bør kjenne til:

