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Nordre Sunnmøre Gunnar Kvalsund  3 år  

Søre Sunnmøre John Stennes   1 år   

Romsdal  Anja Michaelis   3 år   

Hedmark Vest  Odd Jarle Hagen  1 år   

Hedmark Øst  Vigdis Osbak   2 år   
Oppland Vest  Unni Listerud   3 år  

Oppland Øst  Sissel Skyltbekk  2 år  

    



Assisterende guvernør - AG 
   

Funksjon og rolle (Jfr. D 2305’s håndbok 2013-14) 

 

 Assisterende Guvernører utpekes av Distriktsguvernøren i 
samråd med DGE og DGN. 

 

 Funksjonstida er normalt tre år  

 

 AG bistår guvernøren i kontakt med klubbene, men erstatter ikke 
guvernøren i noen sammenheng. Klubbene står fritt til å kontakte 
Distriktsguvernøren direkte og omvendt 

 

 AG rapporterer til den fungerende guvernør 

 

 AG koordinerer arbeidet i Presidentforum 

 

 Funksjonen AG kan kombineres med ansvaret for et spesielt 
arbeidsområde innenfor distriktet 

 



 

AG’s ansvar: 

 

 Være DG og distriktets representanter overfor tildelte klubber, og 
gi støtte og råd i saker som reises 

 

 Bistå og veilede klubbene i arbeidet med å utvikle mål og planer 

  

 Holde jevnlig kontakt med klubbene gjennom presidentene, i 
tildelte rutinesaker, saker innenfor konkrete arbeidsområder, eller 
i spesielle saker etter anmodning fra DG 

 

 Holde kontakt med klubbene ved ev. besøk, pr. telefon eller e-
post.  

  

 Holde DG orientert om spesielle saker fra tildelte klubber 

 

 
 
(Håndboka) 

AG/Presidentforum 



AG/Presidentforum 

 

Ansvarsområder (forts): 

 

 Motivere for klubbenes deltakelse i Distriktskonferansen, 
opplæringstilbud/kurs og møter i distriktets regi 

 

 Koordinere arbeidet i Presidentforum:  
AG - ene skal, etter samråd med presidentene, sørge for møtested, 
innkalling og dagsorden 

 

 Det skal normalt avholdes 4 møter i Presidentforum i Rotary-året. To 
av disse er obligatoriske; ett tilknyttet PETS og ett til 
Distriktskonferansen. Dagsorden settes av DG i samråd med AG. 
Møter i Presidentforum forøvrig holdes etter behov. 

  

 Oppfordre til og bistå med å utvikle samarbeidet mellom klubbene i 
området. 

 
(Håndboka) 

 


