
1 Det norske arbeiderpartis 17. landsmede 
af holcles 

· 

fredag den 29. mai fra kl. 9 formiddag og følgende dage 
Kristiania arbeidersamfunds store sal. 

Dagsorden: 

, 1. Indstilling ang. fuldn1agterne. 
2. Vedtagelse af forretningsorden. 
3. Valg af mødets funktionærer. 
4. Beretning og regnskaber. 

, 5. Forslag ang. forandringer i partiets love: 
Til § 2 foreslaaes følgende tillæg: Paa steder, hvor eler tindes 

amts- eller lignende fællesforeninger, der er tilsluttet partiet, kan en
kelte foreninger ikke optages i partiet uden gjennem disse. 

§ 3 foresla$,es ænclret saalecles : 
Enhver forening maa ved incl111elclelse� i partiet betale 5 kroner; 

kontingenten er 6 øre pr. medlem for mandsforeninger og 3 øre for 
· kvincleforeninger pr. kvartal. For amts- eller -lignende samorganisa

tioner er kontingen ten 2 øre kvartalet pr. medlem. 
I § 9 foreslaaes i sidste uclgang strøget ordene: "saavcl som De 

samvirkende fagforeninger i Kristiania." 
-

§ 13 foreslaaes helt strøget. 
. 6. Budget for aaret 1903-1904. 

7. Budget for "Social-Den1okraten" for aaret 1903-1904. 
8. Program og taktik for kommende stortingsvalg, derunder: 

a. Forslag til lov on1 begrænset arbeidstid. 
(Se tidligere omsendt cirkulære.) 

b. Almindelig stemmeret for kvincler. · 

(1:1'ra Det norske arbeiderpartis kvindeforbund.) 
c. Større sparsomhed i statshusholdningen. 

(Fra Bø arbeiderparti.) 
9. Porslag on1 øieblikkelig udligning af 50 øre pr. medlem, der udelukkcnde 

blir at anvende til valgagitation i indeværende aar. 
(Fra styret for Norsk arbeidsmandsforbund.) 

10. Porslag til partiprogrammet ang. af holdssagen. 
(Fra Akershus amts arbeiderparti.) 

Ang. forholdet n1ellem arbeidernes politiske og faglige organisation. 
(Forslag i henhold til forestilling fra D. Jensen paa forrige 

landsmøde og partistyrets opdrag ang. samme.) 
Om kornn1unevalgte politiembedsmænd m. v. 

(Fra Den socialdernokratiske forening.) 
3. Valg: 

a. Redaktør, ordfører, øvrige partistyremedlemmer og suppleanter. 
b. Revisorer og suppleanter. 
c. Et medlem af Arbeidernes aktietrykkeri og suppleant. 
el. Repræsentanter til det internationale sekretariat. 

14. Ang. repræsentation paa den internationale kongres. 
15. Bestemmelse af tid og sted for næste landsmøde. ni. v. 


