
TIL ALLE DISTRIKTS- OG AVDELINGSTYRER 

I siste nr. av OPPRØR og i Planvedtaket blir det lansert en 
verveoffensiv for partiet og ungdomsforbunda til høsten. 
Det politiske grunnlaget for et godt resultat legger vi gjennom 
en god valgkamp. OPPRØRs-artiklene går n•rmere inn på dette. 

Men, for at det skal bli noe futt i offensiven, må vi også 
forberede oss organisatorisk • Ikke vente til valgnatta er over 
før vi begynner å tenke på den konkrete vervinga. Her er noen 
tiltak vi mener bør tasz 

Forberede sirkler pA forhAnd 
Plukke ut og skolere sirkelledere. Bestem dato for første samling 
Lag gjerne en løpeseddel som spres til folk vi prøver A få med. 
I byer /på større steder/ har vi erfaring for at vi fAr tak i 
folk vi ellers neppe hadde kommet i kontakt Med, ved A annonsere 
sirkel tilbud. 
Partilaget bør gå gjennom forberedelsene kollektivt, og trekke 
alle med i arbeidet med å verve folk til sirklene. 
Distriktstyra må hjelpe partilaga med A sikre og hjelpe sirkelle
dere. 

Diskuterer og finn ut hvordan dere skal gt fra• overfor de so• 
dere •ener ber sperres direkte o• ••dl ... kep 
Det må også bety å ha et "tilbud" til de nye •edlemmene framover 
høsten. 

Skal dere satse pA ungdo•ssirkel -bygge opp et RU-lag ? 

Skaff verve•aterialel 
Plakaten fra verveåret er fortsatt brukbart. Sentralt vil vi se 
på om vi skal lage nye løpesedler som kan brukes på AKP-stands 
o.l. I forberedelsen av sirklene er Sirkelveiledningsboka som 
ble laga sist fortsatt like aktuell. Skaff et antall Studiebøker 
og annet studiematriale dere skal bruke, slik at folk får 
mulighet til å få disse allerede når vi kontakter dem. 

Sentralen vil legge fram mer om sine initiativer for 
offensiven i neste nr. av Opprør. 
Det gjelder også hvordan vi tenker A bruke KK • 
Både partiet som helhet , det enkelte distrikt og de enkelte lag 
må sette seg målsettinger å slåss for. Hvordan vi skal sy dette 
sammen, og oppsummere underveis,tar vi ogsA opp da. 
I enkelte distrikt vil vi foreslA forsøk med å bygge nye 
arbeidsplasslag • 
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