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DIREKTIV OM SUMMERLEIRENE —79.
Til alle distriktsstyrer som er arrangør av sommerleir.

1. Målsettinger for leirene.

o Hovedmålsettinga for sommerleirene —79 er å styrke enheten i
partiet og i omlandet vårt i Kina—spørsmålet. Mye av den uenigheten
som finnes innad i partiet og den tvilen til partiets politikk som
fins i mye av omlandet vårt om vurderinga av internasjonale forhold
og vårt forhold til sosialistiske land,kan kokes ned til en
diskusjon om utviklinga i Kina og Kinas utenrikspolitikk. Dette er

hoveddiskusjonen på årets leirer. Denne diskusjonen
må ses i sammenheng med partiplanens målsetting for

igt styrke enheten i partiet (r , TF—.leder januar —79). Men den vil
også ha stor betdyning bl.a, for mulighetene våre til å verve medlemmer til partiet.
o Leirene skal forberede partiet og sympatisører på valukamEen

høsten —79. Dette blir den andre hoveddiskusjonen på leirene.
o. Leirene skal mobilisere partiet og sympatisører til innspurten
i kampanjen for å'
redd p KlassekamEen som da g savis. Dette vil ikke
tas opp i Form av et av hovedtemaene,

men må prege leirene.

I samband med dette skal det gjennomføres ei større innsamling
til Klassekampen og valukampen. Denne innsamlinga
starter
mai og er varsla tidligere.
DS bør forøvrig legge planer for å dra full nytte av leirene sum
en mulighet til å verve til Eartiet ou ungdomsforbundene.
Erfaringsmessig fører sommerleirene til at vi får en del nye
medlemmer. Det bør her organiseres muligheter for uorganiserte
leirdeltakere til å søke medlemsskap
i løpet av leirene.
For å få best mulig resultater på disse områdene er det nødvendig å
legge my% vekt på å øke deltakerantallet på leirene. DSene bør
stille seg lokale målsettinger for dette.
Forberedelsene av leirene.

så lenge DS har samla
Vi vil ikke- gå i detalj inn på dette
opp erafringer om dette fra tidligere år. Dersom DS ønsker særskilt
veiledning kan DS sjølsagt be om dette.
Vi vil likevel understreke at ut fra det som er sagt overfor,
har det stor betydning at mobiliseringa starter tidlig. Dette forutsetter ei tidlig avklaring og annonsering av hvOr og når leirene
skal holdes.
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DS skal derfor ta sikte på å ha pine leirer klare til annonsering
før påske. Dette gjelder både tid on sted for faste leirer og
tidspunkt og område der eventuelle vandreleirer er planlagt lagt.
Uår dette er klart, må DS rapportere inn sitt opplegg til KK for
annonsering.

Det samme gjelder for påmeldin sarbeidet. DS må .sørge for at

påmeldingsskjemaer er effektivt spredd til alle partilag i distriktet
når leirene blir annonsert.
3. Økonomien.

Det må tas et stramt grep om. budsjettering av leirene og om leirøkonomien i det hele tatt med sikte på å sikre at alle leirer går
overskudd.
DS sk-1l svare en administrasjonsavgift på kr. 15 pr leirdeltaker på

Rød Front-leirer til sentralt til dekking av sentrale sommerleirutgifter (bl.a. den sentrale sommerleirkonreransen). Overskudd
(eller underskudd)'+ av leirane når dette er gjort opp, tilfaller
('eller belastes) . DS. Denne ordninga skiller seg fra tidligere år
ore gir DS en ny inntektskilde dersom leirøkonomien tas godt vare på.

Øo

Sammensetting av leirledelser.

Partimedlemmer som ellers ikke er klassifisert som kjente partimedlemmer skal ikke brukes som talsmenn verken for eller på leiren.

Sentral sommerleirkonferanse.
DS innkalles med dette med en representant til sentral so ► rleirkonferanse lørda2
sønda2 19. - 20. mai. Nt3rmere innkalling av
konferaNsen blir gitt i mai.
DS skal forberede følgende rapporter til framlegging på konferansen.
Rapport om fast leir (inklusive opplysninger om leirsted) .

Rapport om vandreleir ((inklusive detAljeret opplysninee7 om
ruter m/ kart, transport- og forsyningsopp/egg, program og kursopplegg).

Detaljert budsjett over inntekter/utgifter for hver enkelt leir.
Hensikten er at disse rapporten skal kunne gjennomgås i løpet av
konferansen.
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G. Påmelding til leirer i andre distrikter.
Påmeldinger til faste leirer i andre distrikter enn deres eget må
drives inn slik at de kan leveres over på sommerleirkenferansen.
Etter dette tas det ikke mot slike påmeldinger.
Vår oppmerksom på at det ikke tas mot påmeldinger til andre
vandre/eirer enr deres egne og at ingen leirer i Nord-Norge tar
mot påmeldinger utafor sine egne distrikter.
7. Rapportering.
Når leirane er avvikla, plikter DS å lever skriftlig rapport og
økonomisk oppgjør innen utaren av s.ectember,
Følgende rapporter skal leveres for hver enkelt leir.
Rapport om antall deltakere og sammensettinga av leiren (forholdet
mellom medlemmer og ikke-medlemmer).
Politisk rapport i forhold til målsettingene for leiren% dvs.
rapporter fra hoveddiskusjonene og den politiske gjennomføringa av
1H iren forøvrig.
Sikkerhetsrapport. Dette gjelder både problemer med sikringa av
leiren
utad og indre sikkerhetsproblemer.
Videre skal det leveres
Avslutta regnskap og økonomisk oppgjør (jfr punkt 3)'.
B. Innstilling på leirer i distriktet.
Vår oppfatning er at DS er ansvarlig. for at det arrangeres
følgende leirer innafor deres distrikt. Vi her om respons fra
DS på dette før påske.

mars -79,
På oppdrag av SKAU,

B.

Sommerleirutvalget.
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DIREKTIV OM PÅMELDING TIL SOMMERLEIRENE -79.
Til distriktsstyrer i østlands-/sørlandsemrådet.

Innledning.
Sommerleirene -79 skal løse flere viktige oppgaver.
Hovedmålsettinga for leirene er å styrke enheten i partiet og i
omlandet vårt ån rekke spørsmål angående hvordan vi vurderer
utviklinga av de internasjonale forhold, Kinas utenrikspolitikk,
utviklinga i Kina og vårt forhold til sosialistiske land. Dette

er hoveddiskusjonen på leirene. Den må ses i sammenheng med partiplanens målsetting for å styrke enheten i partiet. Men den vil
også ha stor betydning når det gjelder å Løse opp i tvi til partiet
politikk i omlandet vårt og' mulighetene våre til å verve.

Leierene skal dessuten forberede partiet og sympatisører på
valgkampen høsten -79 og på innspurten på kampanjen for å redde
Klassekampen som dagsavis. I samband med dette skal det også
gjennomføres ei større innsamling til Klassekampen og til valgkampen.
For å få hest mulig resultater av leirene er det ei målsetting å
øke deltakerantallet på leirene. Dette krever at påmeldingsarbeidet

strater tidlig og i god tid før

ron

har fastlagt ferieplanene sine*

Det er også nødvendig med tidligere påmelding enn dit som var

tilfelle i fjor for å kunne forberede leirene forsvarlig. Ut fra
dette fastlegges det her stramme frister og retningslinjer for
påmelding, som DS må sette seg inn i og følge.

Tid og sted for leirene vil bli annonsert i Klassekampen sammen med
påmeldingsfrister og retningslinjer for påmelding i samsvar med de
rammene som trekkes opp her. DS vil få tilsendt påmeldingsskjemaer
på ekstern adresse.
Direktiv.
DS må sørge for å distribuere påmeldinesskjemaer til alle lag i
distriktet ved første høve. DS må sjø/ sette frister for påmelding
og gi retningslinjer for påmelding til laga innafor rammene av de
retningslinjene som gås her slik at disse retningslinjene kan
overholdes.
(Dette direktivet skal ikke sendes ut til laga i den formen det har

her.)
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DS skal gi ei innstilling over folk hos dere som er aktuelle til

jobber i leir- og brigadeledelser innen samme frist soda gje/der for
påmelding til vandreleir. DS må videre sørge for at de aktuelle
folkene melder seg på tidlig, slik at påmeldinger kan sendes inn

sammen med innstillinga. Hensikten med dette er å få en oversikt over
hvor de skal på leir. Dette gjelder uansett hva slags leir de skal på.
3. Retningslinjer for påmelding.

Påmelding til vandreleirer.
Intern påmeldingsfrist for vandreleir på østlandet er ... mai.
DS må ha alle påmeldinger ti/ vandr"fileir i hende tidsnok til at
denne fristen kan overholdes. Påmeldinger sen kommer inn etter dette
kan en ikke regne med vil komme i betraktning.
Offentlig påmeldingsfrist vil b.1 oppgitt ti/ 1. mai.
Dersom det fortsatt fins ledige plasser på vandreleir på
østa/ndet etter at fristen er utløpt, vil disse bli annonsert
i Klassekampen i andre halvdel av mai. Påmelding til disse leirene

kan da skje direkte til somrnerleirkontoret i oslo, Her en evt. vil
få bekreftet plass.
Etter hvert som disse leirene blir fulltegna, vil dette bli
annonsert i Klassekampen. Etter dette har det ingen hensikt å

prøve å komme med.
1 tida fra påmeldingsfristen er utløpt til det evt
annonseres ledige plasser, tas det ikke mot vendreleirpmeldinger.

Det tas ikke mot påmeldinger til vandreleirer andre steder i
/andet.
Påmelding til vanlig leir.

Påmeldingsfrist til vanlig leir på øst/andet er 1._luni.
Dersom, noen leir blir fulltegna før dette, vil dette bli annonsert
i Klassekampen og etter dette har det ingen hensikt å prøve å

komme medt;
Påmeldingsfrist til vanlig leir på Vestlandet eller Trendela

er samme frist som gjelder for påmelding

til vandreleir.

o Det tas ikke mot påmeldinger til leirer i Nord-Uorge.

Det er forbudt å sende påmeldinger gjennom Eosten eller å legge
påmeldinger i eksterne postkasser i Oslo.
B. mars -79,
på oppdrag av SKAU,
Sommerleirutvalget.
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Distriktsstyret.
Ang. vandreleir.

Vi ber DS ta standpunkt til om DS ønsker å stå som arrangør for
en egen vandreleir i distriktet. Dette vil i tilfelle være en
leir som-DS sjel står helt og fullt
. som arrangør
for,. som bare er åpen for partimedlemmer og sympatisører i
distriktet og som, også fortrinnsvis legges til et område i distriktet
DS stille4 helt fritt i vurderinga av dette. Vi er klar over at
andre oppgaver, bl.a. forberedelsene av valgkampen, kan kollidere
med dette og det må sjø/sagt tas inn i vurderinga. Dette er altså
å oppfatte som et tilbud til DS og ikke noe pålegg.
Dersom dere er positive til dette vil dere også sjølsagt få
all nødvendig instruksjon om hvordan leiren skal arrangeres og
drives. Uansett ber vi om svar på henvendelsen innen 1. april.
mars —79,
på oppdrag av SKAU,
sommerleirutvalget.

