www.pdf-arkivet.no/lokalt/

2015

iNFoRMR5-zot\IS 0# MEDLEMSFiv IS
FoRfi N fRS MØTET SøNDIR (42 3
'1

møt

fråft1

www.pdf-arkivet.no/lokalt/

2015

,N>r 41MINIIMM

Puuh. Høsten er forbimørketida
er her. Det er gustenkaldt. Årsmøtetid for Kontakt-Forum.
Vel,vel - Forum-folk betegnes sje:
iden som pessimister og mørkemenn. Når vi± likevel anvender
litt oppgitte toner,gjelder det
framtida.Og økonomien.
KF har aldri lagt sjul på at en
akter å berge seg sjøl i den grad
det er mulig. Denne viljen er bas,
-ert på mulighetene til å skaffe
oss inntekter gjennom forskjellige arrangementer. I høst har det
imidlertid vist seg at disse
ighetene gradvis har begrenset
seg. Og det er de samme økonomisk
-e kreftene som står bak utvikling e n fortsatt. Restaurantørene på
Turnhallen,Folkets Hus,osv,osv,
skal leve de og,og foretrekker
selvsagt gode betalere som leietakere av sine lokaler framfor
å drive litt, mer sosialt overfor
ungdommen. Resultatet har for KFs
vedkommende vært at budsjettet
har måttet bli nedskjært ytterlig
-ere - noe som selvsagt igjen har
innvirket på aktivitetsnivået i
foreningen.
Trass i dette
er det selvsagt lyspunkter. I kxx:
høst har vi fått fritidscenteret
på Slakthuset i skikkelig drift,x
og det er blitt noenlunde sving i
gruppevirksomhetene med de ressur
- sene som er til disposisjon.
Styrearbeidet går bra og en rekke
viktige organisasjons-spørsmål er
avklaret sånn noenlunde. Videre
er det grunn til å rope hurra for
at ungdom omkring i bydelene og
distriktet begynner å bli fritida
si bevisst. Nye l selvstendige klub
-ber på Bakarøynå,på Norheim og
Avaldsnes - og vi sjøl har nettop
starta i Ramsdalsblokkene. Sånt
er bra.
Men penger? En kunne grine over
forts. n.side.
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kommunalpolitikere som fremdeles
ikke er villig til å sette ungdomsproblemene i helhetsperspektiv - og prioritere budsjettet
deretter.
Folkens: Det ser ut til at 1974
blir et nytt smalhans-år. Havrelefaa og strieskjorta. Men vi gir
ikke opp. Ikkje søren.
GODT ÅRSMØTE:
tittan
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SØNDAG 9.DESEMBER 1973 KL. 19.30
På den gamle Kokkaskulen,Skåregt.
DAGSORDEN:
1. Godkjenning av innkallinga til
generalforsamlinga
2. Godkjenning av dagsorden
3. Godkjenning av vedtekter
4. Rapport frå gruppene
5. Rapport frå styret
6. Rekneskap fram til 30/9 73
7. Debatt om budsjettet for 74
8. Val av kasserar.
Styreforslag: Herdis Osnes
9. Val av
a) nestformann
styreforslag: Kjell G.Larsen
b) Skrivar
styreforslag: Guri Hansen
c) økonomisjef
styreforslag: Ole Eide
d) Materialforvaltar
styreforslag: Steinar Lundal
e) juniormedlem
styreforslag: Roald Høvrigg
John. Pettersen og
Synnøve Lund
10. Kritikk av generalforsamlinga
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Saksdokumenta finn
du i bladet dU har
i handa no.
For Styret:
Kjell G.Larsen
(sign.)
skrivar
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Det første,hele afet er nå gått siden vi startet opp her
nede på slakthuset. Gruppevirksomheten er nå kommet i
gang,og de enkelte gruppene begynner å fungere. En vil
finne rapporter fra de enkelte gruppene i bladet,og er du
interessert i å delta i noen av dem,er det bare å henvende seg til gruppelederen eller noen i styret. Det er fritt opp til hver enkelt å starte opp nye grupper. Bare
sett igang!
En bør nevne at det har vært en hel del startsvansker.
tinge folk som driver sentøret
..or det ,leste
Vi er
og problemer vil helt nQ.turlig oppstå. Det gjelder
bare at vi ikke går lei. Hele tiden må vi være villJ_ 6 ull
å arbeide med problemene som oppstår. I den forbindelse
er vel kjøkkengruppa verd et kompliment. Det er vel denne
gruppa som mest merker det jevne slitetiden gruppa - med
Signe i spissen - har vært veldig flink, og fungerer nå
bra. I det hele tatt må alle,dersom det er noe de er misfornøyd med,gi klar beskjed om dette til enhver tid.
Eller enda bedre: gjør noe med det selv!
Nå har vi erfaringsmessig et halvt år på oss til å få
driften i god gjenge. Da vil vi igjen antagelig bli "tappet" for .:1•1 del ledere. Skole-situasjonen i byen vår
gjør at massevis av unge forlater byen hver høst for å
fortsette utdannelsen andre steder. Dette årevisse faktum
har i alle år siden foreningen ble startet,hindret KF fra
å bli en virkelig sterk organisasjon. Tristest er det fra
vår synsvinkel at de unge nettopp i 18-19-årealderen begynner å få forståelse for betydningen av de arbeidet vi
driver.
Men dette problemet får vi foreløbig akseptere,og heller
arbeide hardt med å utdanne nye leder-emner i neste halvår.
Kort over nyåret starter vi forøvrig opp med et ungdomslederkurs,som vi steller visse forhåpninger til. På dette
området vil vi trolig innlede et :samarbeid med de andre
ungdomsklubbene som i den senere tid er opprettet rundt
om i bydelene. De er offer for det samme problemet.
Men her,som på alle andre felter,trunger vi hvert enkelt
medlems hjelp og engasjement.
Av andre ting vi i styret har savnet,er hver enkelts mening om hvordan klubben vår skal bli drevet. Dette første
året er uhyre viktig og vil legge grunnlaget for vår
videre drift. Hvordan du oppfører deg og hva du gjør her
på Slakthuset,kan få konsekvenser for alt ungdomsarbeide
her i byen.
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"Alt det gode kommer ovenifra",er et gammelt og vellpr.ukt ordtak som står i stil med et annet,nemlig at
"når det regner på presten,så drypper det på klokkere4
Personlig vil jeg tilføye at dersom man er så heldig
■
at klokkeren ikke skulle klare å samle opp alle dråpene,så "slår det til for menigheten også".
Ovenifra,fra stat og kommune,kommer regnet.Og det dryp
-per iveg på "presten",på "klokkeren" - og har en flak
-s innenfor et ungdomsmiljø - så får man en dråpe dit&. ..nen også. Slik kad. det neppe forisette
I Egypts gamle teokratiske samfunn,var dok det beskrev
riktig framgangsmåte.Men der levet også det sosial
-e som instinkt imenneskene,det samme instinkt som
får våre kjære soldater til å marsjere i takt. Og
brøle: "Heil
" når de skal brøle "Heil...". Men
taktfastheten i soldatenes rekker begynner å vakle,og
Egypts teokrati er forlengst rast sammen,selv om illusjonen om det fremdeles tviholdes på.
Vanskelig med nytenkning - ikke sant? (Hvor mange vet
\egentlig hva det er? Ille nok å tenke om man ikke skal
nytenke også).
Nei,alt det som gjøres i det sosiale liv nå tildags må
gjøres bevisst. Drømmere hører hjemme i en verden som
svever i høyde med "loftet". Noe annet som følger med
\er at alt det gode slett ikke kommer ovenifra lenger,
'men nedenifra (les: innenfra,om du vil).
Jeg og du og vito er alle sammen sosialarbeidere dersom vi klarer å finne motivet for våre handlinger i et
annet menneskes vanskeligheter.Problemet er som sagt
bare at man må finne motivene bevisst,og det krever
arbeid og innsats,og ikke minst: det må læres.
Er dette sant? Visst er det sant. Ta en titt på problemene innenfor den menneskelige kommunikasjon,generasjonsmotsetningene,fremmedgjøringen,de eldres problemer,økningen av kriminaliteten,osv.osv. Vårt sosiale innstinkt er vekk som ei sviske,og vi sitter igjen
med den bitre kjernen som bare blir beiskere og beiskere jo mere vi tygger på den.
Mottot, på tampen er: "Ta opp ditt ansvar og arbeid
sosialt du også - på heltid:
i
A%
A%
Vær med og motbevis at dagens ungdom er en giddalaus og
interesseløs gjeng:Med ditt arbeid kan du bevise at hviss
mulighetene og forholdene blir lagt til rette,kan vi
virkelig utrette noe i fritida vår:
La neste år bli et arbeidsår hvor medlemmene for alvor
blir med i driften. Vær med å få interesserte med i
miljøet. Og du som leser dette skeptisk til det KF gjør,
delta i virksomheten og forandre ting som er skeive til
noe bedre.
Kontakt-Forum er medlemmenes forening.Det er de som
bestemmer driften. Nemlig.
Sten Solberg
formann
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Halloo!
Arbeidet med bokcafeen og biblioteket har ikke gått alt
for godt. Dette skyldes hovesakelig mangel på tid. Iden
noe har da skjedd. Det er satt opp hyller i biblioteksrommet. Dessuten folkens,en gledelig framgang: Sanitetsforeningen har forært KF hele 125 bøker. En bra start.
I gangen vil det nå bli satt opp en kasse,som er ment at
medlemmene skal benytte til forslag om innkjøp av bøker,
tidsskrifter. Kassen er dessuten
abonnement på aviser
omkring det vi holder på med.
åpen for dis og
Etter hvert som biblioteket blir bygd opp,er det meningen
å låne ut bøker. Skal planene bli realisert,trenger vi
flere som kan jobbe med dette. De som måtte være interessert,kan henvende seg til Leikny,3ente eller Sverre.
Leikny Urrang
Lente Andersen
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Gruppa startet for ca. halvannen måned siden,og hadde da
6 medlemmer. Etter en tid slutta en medlem,og resten som
er_igjen,er en grei gruppe å arbeide med.
Gruppearbeidet har jeg lagt opp på den måten at de først
skal lære seg å komme inn i gangen i rosemalinga. Så går
vi oven til oljemaling. At det er interesse i gruppe er
det ikke tvil om. Noen av dem har gjennomgått kurs fra
før,og det er sikkert andre i KF som har interesse og anlegg for en hobby som dette.Meld dere på!
Tor Råland
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Siden forrige medlemsavis ble gitt ut,har undertegnede
holdt et nytt møte med vaktene i bokcafeen. Jeg synes
å merke at mange av dem er gått lei,av en eller annen
grunn. Dermed har det skjedd en del utskiftinger blant
vaktene. De har nå fått løfte om frikort som "plaster
på såret" og "takk for innsatsen",og det er å håpe at
dette nå går i orden.ange av dem er utålmodige.
På tross av nye vakter,går det likevel fint med kjøkken
-tjenesten nå. Noen småtterier er det jo å henge seg
opp i.Det jeg spesielt vil kritisere,er at vaktene ofte
ikke tar betaling for det de selger. Dette drøftet vi
på siste møte,så jeg håper (og tror) at det har hatt
litt virkning.
Stort sett vil jeg si at jeg er fornøyd. Som regel gjør
vaktene godt arbeid og de fleste er ærlige når det
gjelder kasse og oppgjør.
Signe Bjørndal

S\<AM FØLELSE
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vi må med skam innrømme at arbeidet med fotorommet har
trukket ut for lenge men vi mener at vi nå likevel
har kommet så lan#t at rommet kan tas i bruk. Vi er
enda ikke helt ferdige,men tror at de resterende arbeider best kan løses parallellt med at rommet er i bruk.
Vi vil da lettere kunne bli klar over hva som mangler,
samtidig som nødvendigheten av å rette opp disse manglene vil tvinge oss til å utføre arbeidene raskt.
Fortsatt trengs en del utstyr - men mest av alt gjelder
det nå at folk blir med i foto-gruppa og tar del i det
videre arbeidet med tommet. Vi tar sikte på å ha tre
kopieringsapparater på rommet.Foreløbig har vi et.Det
tilhører Johnna.Det ville vært en fordel ut fra KFs anstrengte økonomi,om andre ville følge Johnnas eksempel,
selv om vi også vil få penger til driften av gruppa.På
samme måte som de andre gruppene i KF.
Vi ber alle fotointeresserte møte opp på det annonserte
møtet på fotorommet MANDAG 10.DESEMBER.
Steinar og John
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Det har vært avviklet diskotek/dans hver.fredag i høst
utenom fredag 23/11.
Først begynte Knut Øvrebø som diskjockey,men han tok si
paraply og flyttet til Bergen (hvor han kanskje får end
mer bruk for den)` l og da overtok John Arne Pettersen.Da
driften har vært hemmet -p.g.a. at musikkanlegget har
vært ødelagt,har "Knockle", "Mac Bounty", "Wiah Zapie"
"Bobwire" og "PBJ" spilt på dansene. Det har vært registrert en del sniffing og fyring der oppe,men det er
heldigvis blitt bedre nå etter at reglene er blitt mye
strengere.
Kontakt-Forum har hatt en god del problemer med vaktmes
teren i Haraldshallen fordi folk stiller seg opp i gangene og på toalettene og roter til. Hviss ikke dette
hadde skjedd,hadde det vært mye lettere for de som skal
rydde etter dem. Folk som ikke har medlemskort,låner av
andre,og dette har i flere tilfeller ført til inndraging. Nå er det bare medlemmer som slipper inn og medlemskort må vises.Etter jul må det også være bilde på.
For et par uker siden ble det startet et folkedanskurs,
som Gunnar Andersen leder. Det har vært stor interesse
for dette og vi er enige om at det bør bli flere slike
kurser. Andre forslag: Ludo-turnering l jojo-kurs,m.m.
KB har hatt stor hjelp i Strømø,som har vært tekniker,
i aldri så lang tid.
Før var det utlodning av gamle plater på diskoteket,men
detter nå kuttet ut helt.
Tilslutt bør det nevnes at det er et ganske kjedelig
lokale vi har diskoteket i (bomberommet). Hviss det er
noen som har forslag om hvordan det kan pusses opp l bare
kom ded det. Kontakt Sten Solberg eller en av de andre
lederne på Bokcafeeh.
Snøfte
Terje Nygård
,
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(Dette er noen av stikkordene for visegruppa.Vi har lyst
til å være sjølgode og si at gruppa vår fungerer helt bra
for tiden):
Konki spiller ragtime,Tor Helge leser egne dikt,
Isachsen er allsidig (stever,synger og leser),Hanne
og Berit synger Paus-viser,Stein o Osmund synger om
fyllefester (ikke egne erfaringer,skal vi tro),Torbjørn synger om hva han opplevde i parken og undertegnede gir seg ikke med "Kjære visevenner".
•••■••■••

Vanligvis er vi ca. 30 stykker samlet.Resten deltar i
refreng,allsang og ikke minst "skramleorkesteret".Siden
vi startet opp,har vi hatt gruppemøte hver torsdag. Og
det fortsetter vi med.
Vi har ikke tenkt å bli ei kosegruppe som isolerer seg.
Intensjonene er mange,men vi trenger enda litt tid til å
føle oss riktig hjemme i miljøet. Deretter kan vi realisere alle gode ideer. Meningen er jo at gruppene innen
KF skal være så sjølstendige som mulig. Stå for egne
arrangementer l gjerne ha egen kasse,osv. Vi har nå dannet
ei egen gruppe som skal ta seg av alle arrangementer,små
eller store. Halvor Lie har ansvaret.
Man det viktigste er sjølsagt at vårt eget miljø blir
bra nok,et uforpliktende,lunt sted å være. Hvor folk kan
være med å synge i refrenget,lese ei linje,eller bare
sitte der til de blir varme i trøya.
Hensikten med ei visegruppe må være å motivere folk til
å sette igang å skrive og synge litt sjøl.Fram til nå har.
vi drevet litt uformell gitar-undervisning: Vi må nå
prøve å organisere dette litt bedre,få tak i instruktører
som kan stå for et skikkelig kursopplegg,eventuelt ta opp
andre instrumenter. Kom med. forslag!
Folkedans-kurset vårt ble jo en suksess. Folk var litt
skeptiske i starten,noe som er ganske naturlig. Vi danser.
jo ikke Pariserpolka til vanlig. Nå er det ca 30 stk
som møter opp hver fredag, og vi har det bare gøy. Populær er kostedansen - den er jo basert på partnerbytte.
0' hvilken moral! Forresten: blomster til Randi og TorJon Eliassen. De gjør en kjempefin jobb som instruktører.
Håper alle får en fin julehelg. Vårt eet,egoistiske
nyttårsønske er selvsagt at flere blir med i gruppa.
Gunnar Andersen
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Mandag 3.desember åpnet vi en ungdomsklubb i damsdalen
for stedets beboere. Som kjent er det boligbyggelaget
HAUBO som er utleiere i dette blokk-komplekset,og gjennom dem fikk vi tildelt en stor leilighet som til daglig
brukes til barnehage. Klarsignal ble gitt av HAUBO etter
at Gunnar Andersen og undertegnede stakk innom selskapets
kontor og slo av en prat med Hr Fjeld Senior og Junior.
Av dem fikk vi full tillit - og så var det bare å sette
i gang.
Fjorten dager seinere var åpningen et faktum. 20 ungdommer i alderen 10-13 år stilte opp. Jeg hadde vært så heldig å få Sigurd Halvorsen til å vise et utdrag av sine
fargerike lysbilder fra Galapagos.Dette fant de frammøtte
interessant. (Takk til Sigurd - vi trenger slike folk son'
ham). Videre spilte Gunnar A. på sin krympegitar (ukulele
Lyset gikk p.g.a. strømbrudd. Men hva gQjorde det?
Stearinlysene kom fram - og stemningen steg enda noen
hakk.
Kvelden gikk med litt loddsalg,folk tegna,prata,spilte
yatzy og ludo. Ved slutten på kvelden sa de unge at det
hadde vært en gøy kveld. De ville gjerne komme tilbake.
Itterpå fikk vi to kjekke jenter til å hjelpe oss med å
vaske og rydde (Elise og Anne-Marte).
Som en konklusjon kan jeg si at vi.håper og tror at
denne klubben vil bygge seg opp med forskjellige aktiviteter og med en brukbar økonomi. Hva pengene angår,har
vi satt igang et loddsailg.Leif Hagen,som har forretning
i Aksdal,har sørget for to proviantkasser som premie,og
vi for vår del håper å få inn nok midler til å finansierE
nødvendig materialinnkjøp og utstyr forøvrig.
Seinere kommer det sikkert på tale med f.eks. å arrangerE
eldfetreff og musikkaftener i dette lokalet.
Lamsdals-befolkningen går en sosial tid i møte. La oss
bare håpe at de følger opp nar vi nå først legger forholdene til rette for dem. De kommer nok etterhvert,
regner vi med.
Fer Andersen.
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KASSADAGBOK pr.R0.9.197
Tekst.

Debit:

Kredit:

Kasse
Bank

27.965,57
A.r

6.460,28

Kreditorer

Kr

4.684,74

Arr.Jr. disc.

Kr

915,40

Kr

25.803,35

Kjøp & Salg Bokkafé

Kr

233,38

Kontigent

Kr

910,00

Kr

5.779,12

Kr

761,73

Kr

t2,50

K.

67.065,79

Arr. sen.disc.

Kr

1.518,35

Arr. andre
Rekvisita

Kr

4.669,97

Drift Strandgt. 70

Kr

3.953,80

Oppussing Strandgt.70

Kr

9.705,51

Annonser

Kr

1.230,00

Debitorer

Kr

5.240,00

Kapitalkonto
Transsportutg.

Kr

1.091,20

Div. innt.
Sv.F.Johansen,lØnn

Kr

17.120,00

Investering

Kr

9.167,60

T1f.utg.

Kr

107,90

Kursavg.

Kr

550,00

Rentinnt.
Div.utg.

Kr

370,70

Bruskto.
Artistkto.

Kr
Kr

5.621,34
250,00

Regulering

Kr

0,14

Kr

6 7. 0 65,79
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Tekst:
Kasse
Jr.disc.
Sen.disc.
Arr.andre
& Salg
Div.renter
Kontigent
Kapit.v/år.beg.
Div.innt.
Oversk.i kasse

Debit:

Kredit:
Kr

27.956,57

Kr

1.518,35

Kr

4.949,92

Kr

34.424,84

Kr
Kr

4.949,92
6.460,28

Kr

11.410,20

Sverres lønn utbet. i år nto.
Kalk.ubet.skatt (ca.40%)

Kr
Kr

17.120,00
11.400,00

Brutto lønn
Folketrygd ( 16,7% )

Kr
Kr

28.520,00
4.762,84

Kr

33.282,84

Kr
Kr

11.400,00
4.762,84

Kr

16.162,84

Kr
Kr

3.953,80
9.705,51

Kr

13.659,31

Kr

925,14

Kr 25.803,35
Kr
233,38
Kr
12,50
Kr
910,00
Kr
5.779,12
Kr
761,35

Kr 34.424,84

I kassen 30.9.
I banken 30.9.

Skyldig skatt
Folketrygd

Strandzt. 70

Drift Strandgt.70
Oppussing
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Til tross for at det regnet svarte katter og at folk nesten
blåste bort på gatene,hadde det samlet seg II stk.mennesker
som ville være med å høre HENNING NYGAARD og rektor BJØRK:DAL
innlede til debatt omkring temaet
MIDT-ØSTEN KONFLIKTEN.
Begge fikk ti minutter hver til innledning,men det viste
seg snart å være for kort tid,og taletiden ble på sparket utvidet
til 20 minutter.
Å gå i detaljer ville være for for mye i et referat som
dette,men det bør nevnes at Henning Nygaard snakket på vegne
, av Palestina-komiteen,og uttrykte solidaritet med Palestina
flyktningene som var blitt skjøvet ut av det landet de hadde
bodd i for århundrer.Han mente at Sionistene drev en direkte
agresjonspolitik i Midt-østen,og at deres mål var å erobre det
land som de mente de hadde krav på for sin eksistens l uten å ta
hensyn til folkene som hadde levet der før.Han oppfordret alle
som var td:lstede til å solidarisere seg med de undertrykte
Palestinaflyktningene mot de Sionistiske imperialistene som
besto av en liten mengde kapitalister som ved hjelp av
blandt annet manipulasjon undertrykte ikke bate Palestina
-flyktningene og de arabiske folk,men også det jødiske folk.

k

N

Rektor Bjørndal hevdet at dette ikke bare var en krise hvis
årsaker bare lå i Palestina,men at det
blandt annet også
var hele menneskehetens problem,fordi de var den som hadde søkt
løse sine egne og det Jødiske folks problemer ved å opprette
staten Israel.Kort sagt mente han at problemet burde la seg
løse igjen på tvers av stormaktsinteressene og i humanismens
navn.Det burde finnes en mulighet for at konflikten kan løses til
begge parters beste uten flere blodsutgydelser.
Forsåvidt en grei og interessant debatt omkring et
meget aktuelt og kontroversielt tema. Flere hadde
ordet og saken ble belyst fra forskjellige sider
og atskillig nyansert. Synd at været hindret mange
i å komme.

> Y"WÆVArfÆg»:
X,7~7~

\\
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SØNDAGSVERKSTEDET 25.NOVEYBER.

Etter Søndagsverkstedet den I8.november som begynnte i god
stil,klaffet det desverre ikke helt da
NILS G.HERTZBERG fra FANA GYMNAS skulle holde foredrag og
innlede til debatt over temaet:
INDIVIDUELL ERKJENNELSE KONTRA SKOLE,DOGME OG AUTORITETSTROJ
Møteleder - ile sammen med daglig leder overfall av snøvær
og frost på en fjelltur og rakk ikke ned fra fjellet til den tid
som var planlagt.Men når enden er god er allting godt.KF's
formann Sten Solberg steppet inn som møteleder og dagen ble reddet.
—Hvor mange var det tilstede da du åpnet møtet,Sten?
-Det var rundt regnet 30 mennesker som hadde karret seg ut i
vinterkulda.Mest av den yngre garde selvfølgelig,men det var
også noen som representerte den verdige alder.Bet du deg merke i noe spesiellt hos foredragsholderen
som du gjerne vil nevne?
-Han hadde en temmelig intensog noe uvanlig måte å framføre
foredraget på,men det var ikke av den grunn mindre interessant.
Hans stil minnet meg igrunnen litt om en kunstner,og jeg kan
trygt si at han virket fengslende på sitt publikum.-,
- Innholdet i foredraget,hva syntes du om det:Sten:
-Jeg vil helst slippe å uttale meg for eller imot,dertil vet
jeg alt for lite om emnet,men jeg kan nevne et par punkter som
jeg syntes var ganske interessante,og det var for det første hans
syn Da vår oppfatning av begrepet frihet,og det andre var han
syn pik samfunnet.
Han mente at frihet aldrig kunne være et ytre dogme som ble
gitt oss gjennom f.eks.massemedia.Tvert imot måtte begrepet
frihet kun oppleves og faståes gjennom en individuell erkjennelse
kun da var det fritt.
Når det gjaldt oppfattelsen av samfunnet mente han at den
marxistiske klasseanalyse som nå for det meste råder grunnen,
nok hadde sin berettigelse,men dersom man ville trenge helt
inn til roten av det sosiale problem måtte man gå vekk fra
enkelthetene og rette blikket mere på helheten og se på hvordan
det enkelte individ,uansett klasse,stillet seg inn i den.
- Så til slutt skulle vi gjerne hatt noen ord om debatten,
hvordan forløp den?
-Å gå inn på enkelthetene her ville bli for vidtgående,men
jeg kan nevne de to hovedmotsetningene som kom fram.
Det var på den ene siden et livsyn som så årsakene til de sosiale
vanskelighetene i det ytre samfunn.De mener for eksempel at
dersom folk bare får mat nok,vil de selv finne overskudd og
middler til å rette på sine omgivelser.Det andre syn,som da Herzberg
blandt annet sto for,var at det ingenting skjer i den sosiale
organisme dersom det ikke ligger en menneskelig handling til grunn
for det.Det må da i første rekke dreie seg om å forandre mennesket.
Dette var kort sagt og temmelig skjematisk,men det uttrykker
hovedpoenget i debatten.5! O Rc' 5K«1\14--ii-(2,
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Formål: Kontakt-Forum skal arbeida for å betra Haugesundsungdommen sine kår i fritida. For å løysa denne oppgåva,vil
KF i hovudsaka arbeida på to område:
a) KF vil arbeida aktivt for å fremja dei unge sine krav
og synsmåtar på fritidssektoren. Vi vil prøva å aktivisera breie lag av dei unge i dette arbeidet. Vi vil
støtta alle tiltak på dette feltet som er til gagn for
ungdommen.
b) KF vil sjølv brøva å vera eit positivt tilbod til dei
unge i fritida. Vi vil driva ulike former for gruppeaktivitetar,der det blir lagt stor vekt på å få alle
med. Vi vil og i ei viss mon ha kulturkveldar med vekt
på lokale krefter.
PARAG RAF 2
Generalforsamlinga i mai og desember er KF sitt høgste organ.
Generalforsamlinga skal handsama:
A) Godkjenning av innkallinga og dagsorden
b) Halvårsrapport fra styret og gruppene
c) lekneskal3
a) Val av styre
e) Ymse
Halve styret er på val om gongen.
Mai: formann,økonomisjef,juniormedlemmenes talsmann
Desember:nestformann,materialforvaltar,skrivar,juniormedlemmene sin talsmann.
I desember handsamar ein dessutan forslag til budsjett for
påfølgjande år samt val av kasserar.
Generalforsamlinga skal gjerast kjent gjennom avisene tre
veker på førehand.
Saker som ein vil ha opp på generalforsamlinga,må vera inne
til styret minst to veker på førehand. Dagsorden saman med
saksdokumenta skal sendast ut til medlemmene minst ei veke
på førehand.
Generalforsamlinga kan gjera vedtak sersom 10 prosent av
medlemmene er til stades.
Ekstraordinær generalforsamling skal kallast inn innan ein
månad dersom 10 prosent av medlemmene eller 3 av dei 7 i
styret krev det.
PARAGRAF 3
Allmannamøta er KF sitt høgste organ mellom generalforsamlingane. Allmannamøte blir innkalla minst kvar 6. sundag.
Allmannamøtet skal diskutera og trekkja opp retningslinene
for KF si verksemd. Dersom det står strid om økonomiske
saker,kan dette tas opp på allmannamøtene.
For å gjera vedtak i saker angående økonomien t må minst 10
prosent av medlemmene ha møtt fram på allmannamøtet.
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PARAGRAF 4
Styret har som oppgåve å leida den daglege drifta etter KF sine
vedtekter og vedtak på generalforsamlinga og allmannamøter.
Styret består av: Formann
nestformann
skrivar
økonomisjef
materialsjef/forvaltar
eit juniormedlem.
Dei tilsette i KF har ein representant med stemmerett i styret.
Styret har møte minst ein gong i xkalc
Styret kan avgjera ting dersom 5 i styret er til stades.
Styret kan vedta at formannen og nestformannen dannar eit
arbeidsutval som legg opp styremøtet på førehand.
PARAGRAF 5
Rådet har ein rådgjevande funksjon. Radet skal vera ein stad
777—informasjon,kritikk og gode idear.
Rådet skal samankallast den fyrste tyrsdagen i kvar månad.
I rådet møter styret,gruppeleiarane og andre som styret kallar inn.
PA1tAGRAF 6
Planleggingsnemda skal etter oppdrag frå styret, ta seg av langtidsplanlegging og koordinering av KF sitt arbeid. Nemda har ein
rådgjevande funksjon og nemda sin uttalelse vert tilslutt handsama
i styret for godkjenning.
m e dl e mmene i nemda utanom styremedlemmene,blir tatt ut av styret.
Nemda bør bestå av:
Formann,
nestformann
dagleg leiar
juniormedlem
+ to som blir med etter dei konkrete
kvalifikasjonane dei har. Desse to
skiltar frå sak til sak.
PARAGRAF 7
OPPLØYSING. Kontakt-Forum kan ikkje leggast ner dersom 10 medlemmer ønskjer å halda KF oppe som organisasjon. Dersom det ikkje
er 10 medlemmer som ønskjer aette,vedtar den siste generalforsamlinga i samsvar med KF sin formålsparagraf koss dei verdiane
som KF eig,skal fordelast.Alle vedtak om fordeling av verdiane,
må gjerast med 2/3 fleirtal.
PARAGRAF 8
Endring av vedtekter kan berre gjerast på generalforsamlinga og
då med 2/3 fleirtal.
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