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Hvem bør bli Distriktsguvernør i RD - 2305 for Rotaryåret 2017-18?
Distriktsguvernøren er RI presidentens representant i det området som dekkes av D-2305. Dette er
den mest spennende, lærerike og krevende oppgaven i Rotarydistriktet vårt. Den rotarianeren som
får denne muligheten, vil få med seg erfaringer og kunnskap som vil være til glede og nytte resten av
livet.
Vi har mange dyktige og engasjerte rotarianere i klubbene våre. Nå er det opp til klubbene å
motivere disse til å stille som kandidater. Den som nomineres får en grundig opplæring og blir kjent
med en rekke engasjerte og kunnskapsrike mennesker, både innenfor distriktet vårt og innen
Rotaryfamilien for øvrig. Så langt ser «guvernørrekka» for Rotarydistrikt 2305 slik ut:
Rotaryår
2011-12
2012-13
2013-14
2014-15
2015-16
2016-17
2017-18

Navn
PDG Einar Driveklepp
PDG Margit Bjugstad
IPDG Roy Heine Olsen
DG Knut Kvalvågnæs
DGE Odd Jarle Hagen
DGN Gunnar Kvalsund
?

Medlem av Rotaryklubb
Hadeland Syd Rk
Lillehammer Rk
Elverum Rk
Fræna Rk
Hamar Vest Rk
Giske Rk

Det er selvsagt ønskelig at guvernørene rekrutteres fra ulike deler av distriktet vårt og at de som
representerer Rotary som tillitsvalgte, gjenspeiler at medlemskap i Rotary er både kjønns- og
kulturnøytralt. Det viktigste er at den som skal fungere som Distriktsguvernør oppfyller de formelle
kvalifikasjonskrav som stilles, har et levende engasjement for Rotary og vil være i stand til å formidle
Rotarys verdier og satsingsområder på en god måte.
Det er ingen grunn til å legge skjul på at guvernørvervet krever en betydelig arbeidsinnsats og at
dette vervet innebærer mye reising, både innenfor distriktet, i Norge og utenlands. Det forventes at
guvernøren stiller opplagt, vel forberedt og med evne til å spre engasjement til alle møter og
representasjonsoppdrag, enten de skjer overfor Rotaryklubber i eget distrikt, i andre nasjonale eller
internasjonale oppdrag eller overfor media.
Det er viktig å minne om at Distriktsguvernøren er RI presidentens representant i distriktet og skal
representere Rotary International, både når det gjelder grunnleggende verdier, yrkeskodeks og
fokusområder.
Samtlige Rotaryklubber i D-2305 oppfordres til å vurdere om de har en egnet og villig kandidat, som
klubben vil foreslå overfor nominasjonskomiteen. Forslag sendes på vedlagte skjema til leder for
nominasjonskomiteen Roy Heine Olsen innen lørdag 24. Januar 2015. Se adresse nedenfor.

IPDG Roy Heine Olsen
Leder av nominasjonskomiteen
IPDG 2014 - 2015
Leder for nominasjonskomiteen

Roy Heine Olsen
Munkedamsvegen 15
2409 Elverum

roh-ols@online.no
Mob.: 913 81 309

