
VELLYKKEDE STYRESEMINAR! 

 
 
Den 29. april var innkommende presidenter, styremedlemmer og komiteledere fra Romsdal og 
Sunnmøre samlet til Styreseminar i Ålesund. I dag, den 6. mai, ble tilsvarende arrangement 
gjennomført på Hamar der 70 deltakere fra klubbene i Oppland og Hedmark var samlet.  

Styreseminaret ble åpnet av distriktsguvernør (DG) Gunnar Kvalsund, som ønsket alle velkommen. 
Han benyttet samtidig anledningen til å takke for året som har gått og ønsket innkommende 
distriktsguvernør (DGE) Wictor Sandvold og de nye presidentene og klubbstyrene lykke til med 
kommende rotaryår. 

 
Den 1. juli overtar Wictor Sandvold rollen som Distriktsguvernør (DG) i D2305. 

DGE Wictor Sandvold, som tar over rollen som distriktsguvernør den 1. juli, presenterte RI presidenten 
Ian Riseley og hans motto for kommende år. Hvilke forventninger både RI-presidenten og 
innkommende distriktsguvernør har til klubbene ble også gjennomgått. 



Vigdis Osbak fra Alvarheim, innkommende sekretær i klubben og tidligere assisterende guvernør 
(AG), ble presentert for forsamlingen på Hamar. Hun har takket ja til å bli distriktsguvernør i D2305 i 
2019/2020, og skal starte sin opplæring i forbindelse med denne funksjonen våren 2018.  

 
PDG Margit Bjugstad holdt foredrag om klubbstyrets rolle og godt lederskap. 

Tidligere distriktsguvernør (PDG) Margit Bjugstad, fortalte forsamlingen om klubbstyrets rolle og 
funksjon – og kom med mange og gode innspill til hvordan klubbstyret kan jobbe for å få et godt grep 
om styrearbeidet og ledelse av klubben. 

Etter en bedre lunsj gikk deltakerne på Styreseminaret til parallellseksjoner. Dette for å få en mer 
spesialisert undervisning innen de ulike rollene de skal fylle kommende rotaryår. Parallellsesjoner ble 
gjennomført både for innkommende presidenter, kasserere, sekretærer, medlemsansvarlige IT-
hjemmesideansvarlige og komiteledere for Medlemskap og TRF. Disse ble ledet av henholdsvis PDG 
Margit Bjugstad, distriktskasserer Kjetil Dalheim, distriktssekretær Ragnar Enger, distriktets IT-
ansvarlige Arild Bjørkøy, leder av medlemsutviklingskomiteen i distriktet Per Arne Davidsson, og John 
Stennes som er distriktets TRF-ansvarlig. 

 
Sesjonen for Klubbkasserere ble i Ålesund ledet av distriktets kasserer, Kjetil Dalheim (nr. to fra høyre) 



Sesjonen for medlemsutvikling ble ledet av Per Arne Davidsson (til venstre i bildet). Bildet er fra samlingen i Ålesund. 

Fra Styreseminar for klubbene i Romsdal og på Sunnmøre den 29. april. 

Styreseminarene i Ålesund og Hamar ble avsluttet av innkommende distriktsguvernør Wictor 
Sandvold, som oppsummerte dagene og ønsket alle lykke til med rotaryåret 2017/2018. 

 


