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Orientering om nominering av kandidat til verv som 
Distriktsguvernør 

Innledning 
Når klubbene skal fremme kandidat for nominering til guvernør, er det formelle krav som må 

tilfredsstilles, jfr. ”Manual of Procedure”. I tillegg må kandidaten være kjent med og ha tid til 

den arbeidsbelastning i 3-4 år som dette vervet medfører. Dersom vedkommende skulle bli 

valgt inn i NORFO´s styret som representant for sitt guvernørkull, medfører dette ytterligere 3 

års engasjement.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DG       District Governor 

DGE     District Governor Elect 

DGN     District Governor Nominee 

IPDG     Immediate Past District Governor 

PDG   Past District Governor 

Kvalifikasjonskrav til en Distriktsguvernør: 
Nærmere om kravene finnes i ”Manual of Procedure” og omfatter blant annet at kandidaten:  

• Er foreslått av en Rotaryklubb, etter at klubbpresidenten og styret har forsikret seg om at 
kandidaten er kvalifisert og at kandidaten er innforstått med de kravene som stilles til en 
Distriktsguvernør i Rotary både før, under og etter den aktuelle guvernørperioden 

• Vært klubbpresident i minst en hel periode 
• Må ha tilfredsstillende kvalifikasjoner for å utøve lederskap i en frivillig organisasjon 
• Ha tilfredsstillende språkkunnskaper til å kunne delta i drøftinger og korrespondanse på engelsk 
• Kandidaten må være fullt innforstått med og fysisk i stand til å utføre de forpliktelsene som 

guvernørvervet innebærer, enten man fremdeles er yrkesaktiv eler pensjonist 
• Må ha avklart med sin nærmeste familie hvilke forpliktelser guvernørvervet innebærer og at det 

forventes at en evt. livsledsager deltar i opplæringsprogrammet og støtter kandidaten under 
utførelsen av vervet  

2014-

2015 

Vinteren 2014/15 fremmes kandidatens navn til 

nominasjonskomitéen som bestemmer hvilken kandidat som 

skal presenteres for Distriktskonferansen/Årsmøtet 

2015-

2016 

Nominasjon godkjennes på Distriktskonferansen/Årsmøtet. 

Etter dette, er kandidaten formelt valgt som DGN. Forutsetter 

egenstudier. Observatør i distriktets ledergruppe 

2016-

2017 

Formelt valg av guvernørkandidater foregår på Rotary 

Convention. Etter valget er tittelen District Governor Elect, 

DGE og det fastsatte opplæringsprogrammet starter. Medlem av 

distriktets ledergruppe  

2017-

2018 

DG fra og med 01. 07.2017 – 30.06.18 

(Evt. valgt til guvernør kullets representant i styret for NORFO 

for tre år) 

2018-

2019 
IPDG, medlem av distriktets ledergruppe 
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• Må ha gjennomført det opplæringsprogrammet som er satt opp for en guvernørkandidat, både 
nasjonalt, innen Rotary sone 15/16 og GETS i Rotary International Assembly i USA. 

 
Kandidaten må også være kjent med at vedkommende kan bli innkalt til et avsluttende intervju med 
Nominasjonskomiteen, der det vil bli lagt vekt på kandidatens forståelse av de oppgaver en guvernør 
er pålagt av Rotary International. 

Kampanje, stemmeverving 
En rotarianer skal ikke verve stemmer eller ordne kampanjer for valg til embete innenfor Rotary 
International og heller ikke tillate stemmeverving av noen andre på sine vegner; heller ikke skal 
brosjyrer, litteratur, brev eller annet materiale distribueres eller sirkuleres av en rotarianer eller på 
hans/hennes vegne til klubber eller klubbmedlemmer. 
 
Oppgaver for den nominerte kandidat 
Når kandidaten formelt er godkjent på Årsmøtet, må vedkommende være forberedt på å inngå i 
distriktsadministrasjonen og avsette tid til deltagelse på ulike konferanser, samlinger og 
opplæringsprogram i Rotarydistriktets regi.  

Opplæringsprogrammet som guvernør går i tre faser som følger:  
• Governor Elect Training Seminar (GETS) i regi av NORFO. Normalt i april på  
  Gardermoen i det året vedkommende er DGN.  
• GETS i regi av Rotary International som er forberedelse til ”Guvernørskolen” 
  og foregår normalt i september/oktober et sted innenfor Zone 15/16 i det året  
  en er DGE.  
• International Assembly (Guvernørskolen) En uke i San Diego, Cal, USA i  
  januar-februar. Ofte kombineres dette med en ukes Homestay i Florida, USA  
  i forkant av reisen til California. Dette for at kandidaten og ledsager skal få anledning til      å 
friske opp engelskkunnskaper etc.  

Det forutsettes at kandidatens ledsager deltar på alle disse opplæringsprogrammene og det er 
derfor meget viktig at ledsager er innforstått med dette.  
  
Før vedkommende møter på første GETS på Gardermoen, er det en forutsetning at det drives 
egenstudier for å tilegne seg oppdaterte Rotary kunnskaper. Dette omfatter blant annet å sette seg 
inn i årets Håndbok for klubbene i D-2305, Norsk Rotary Håndbok og ”Manual of Procedure”, med 
spesiell vekt på Guvernørens gjøremål.  

DGE bør også bruke tid på å bli godt kjent med innholdet i hjemmesidene for Rotarydistrikt 2305, for 
Norsk Rotary Forum og «My Rotary». Som en forberedelse til å ta det overordnede ansvaret for 
økonomistyringen i distriktet, er Økonomihåndbok for distriktene god hjelp. Denne håndboka finnes 
på NORFOs hjemmesider.   

( Dette dokumentet er en bearbeidet versjon av Norsk Rotary Håndbok, sidene 52 – 53) 

NB! Klubbens forslag sendes til nominasjonskomiteen på vedlagte skjema innen lørdag den 24. 
januar 2015.  Se adresse under. 
 

Roy Heine Olsen 
IPDG D-2305 
2014-2015 


