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Nominering av distriktsguvernør for perioden 2017 - 2018 
 

Klubbene i Rotary distrikt 2305 inviteres med dette til å foreslå kandidater til vervet som 

distriktsguvernør for Rotaryåret 2017 - 2018. I likhet med presidentvervet i klubbene, velges også 

distriktets guvernør for ett Rotaryår. 

Innkommende guvernør i året 2015 - 2016 er Odd Jarle Hagen, Hamar Vest Rotaryklubb. Til vervet 

som guvernør i året 2016 - 2017, er Gunnar Kvalsund, Giske Rotaryklubb, nominert. Han vil bli 

presentert for distriktet på Årsmøtet i Molde 28. september 

Distriktet skal i løpet av Rotaryåret 2014-15 nominere en guvernørkandidat for perioden 2017 - 2018. 

Klubbene fremmer forslag på kandidater til distriktets Nominasjonskomite. Komiteen består i 

inneværende Rotaryår av sist avtroppende guvernør (IPDG) Roy Heine Olsen (leder), sittende 

guvernør (DG) Knut Kvalvågnæs og innkommende guvernør (DGE) Odd Jarle Hagen.   

De innkomne forslagene blir så behandlet og vurdert av komiteen. Som en del av prosessen, vil 

kandidaten også bli innkalt til intervju. 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. 

Nominasjonskomiteens innstilling blir deretter sendt ut til klubbene med en svarfrist. Dersom ingen 

innen svarfristens utløp har innvendinger mot den foreslåtte kandidaten, anses denne som nominert, 

og beskjed om dette sendes til RI-kontoret i Zurich. 

Etter nominasjonen vil kandidaten få status som nominert guvernør (DGN), og fra det tidspunktet bli 

involvert i Rotary-arbeidet på distriktsnivå. Det medfører at guvernørkandidaten får en 

opplæringsperiode på nesten to år før vedkommende tiltrer som guvernør. Kandidaten vil også 

gjennomgå flere treningsseminarer i norsk og internasjonal regi. 

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

kvalifikasjoner til å utøve lederskapet for distriktet, og er villig til å påta seg dette. 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. 
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 Være fullt inneforstått med, og i fysisk stand til å utføre de forpliktelser guvernørvervet 

medfører, enten man fremdeles er yrkesaktiv eller er blitt pensjonist.  

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

 Gode engelskkunnskaper. 

 

Klubbene oppfordres med dette til å komme med forslag til distriktet på gode kandidater! Jeg ber om 

at forslag sendes til: 

 

Nominasjonskomiteens leder: Roy Heine Olsen, Roy.Heine.Olsen@elverum.kommune.no,  

 innen onsdag 5. november 2014. 

 

 

Elnesvågen 12. september 2014 

 

Knut Kvalvågnæs  

DG Rotary distrikt 2305, 2014 - 2015 
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