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  NOMINERING AV GUVERNØR FOR PERIODEN 2015-2016 

I likhet med klubbenes presidenter velges også distrikts guvernør for ett Rotaryår. 

Innkommende guvernør i året 2013-2014, er Roy Heine Olsen. Elverum RK. Nominert 

guvernør for året 2014-2015 er Knut H. Kvalvågnæs. Fræna RK. 

Distriktet skal i løpet av høsten velge en kandidat for perioden 2015-2016. Dette innebærer at 

hun/han vil bli nominert på neste distriktskonferanse, høsten 2013. Da vil kandidaten få status 

som nominert guvernør, og vil fra det tidspunktet bli involvert i Rotaryarbeidet på 

distriktsnivå. Dette innebærer i praksis at en guvernørkandidat har en ”opplæringsperiode” på 

nesten 2 år før vedkommende tiltrer som guvernør. Kandidaten vil også gjennomgå flere 

treningsseminarer, og det første vil bli holdt på vårparten i 2014. 

Klubbene oppfordres til å foreslå sine guvernørkandidater til distriktet innen 5. november 

2012. 

Det stilles følgende krav/kvalifikasjoner til kandidatene (se også ”Manual of Procedure” 
http://www.rotary.org/RIdocuments/en_pdf/035en_full.pdf eller i svensk utgave 

http://www.rotary.org/RIdocuments/sv_pdf/035sv.pdf ): 

 Medlem av en aktiv klubb. 

 Vært president i en hel periode (ett år), eller som president i en ny klubb dersom 

perioden er på minst seks måneder. 

 Være fullt inneforstått med og fysisk i stand til å utføre de forpliktelser guvernørvervet 

medfører, enten man fremdeles er yrkesaktiv eller pensjonist. 

 Må ha gjennomført International Assembly (Guvernørskolen i San Diego, USA) 

 Gode engelskkunnskaper. 

Når en klubb fremmer en kandidat må klubben forvisse seg om at vedkommende har de 

nødvendige kvalifikasjoner til å utøve lederskap, og er villig til å påta seg dette. 

Kandidatene vil også bli gjort kjent med de oppgaver en guvernør er pålagt, før de sier ja til å 

ta på seg dette viktige vervet i Rotary. 

Endelig uttak av guvernørkandidaten vil bli gjort i et avsluttende intervju med distriktets 

Nominasjonskomite. Nominasjonskomiteen består av (IPDG) Einar Driveklepp(leder), 

sittende guvernør (DG) Margit Bjugstad og (DGE) Roy Heine Olsen. 

Jeg ber om at forslag sendes til undertegnende. 

Lillehammer 27.9.2012 

 

Margit Bjugstad 

Distriktsguvernør 
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