
 Distriktsguvernør for Rotary året 2017 -18  
 

Utfylt skjema må være nominasjonskomiteen i hende senest innen lørdag 24. januar 2014, 
Nominasjonskomiteen Leder Roy Heine Olsen roh-ols@online.no 
 D-2305, 2014 - 2015 Munkedamsvegen 15, 2409 Elverum Mob.: 913 81 309 

…………… Rotaryklubb foreslår at rotarianer……………………………., født…………medlem av ………………. 
Rotaryklubb, medlemsnummer …………….. nomineres som Distriktsguvernør for Rotarydistrikt 2305 
for Rotaryåret 2017 -18. Husk å oppgi kandidatens adresse og mobilnummer. 
 
Før klubben sender inn dette forslaget, har klubbens president ……………………………..,….. mobilnummer 
………………………., e-post ……………………………….. forsikret seg om at kandidaten tilfredsstiller følgende 
kvalifikasjonskrav: 
 

Nr Tema for avklaring Svar 

1 Har kandidaten vært medlem av en Rotaryklubb i mer enn sju år? 
Hvilke klubber og perioder?   
 

 

2 Når var kandidaten president i en Rotaryklubb i en hel periode og i 
hvilken klubb? 
 

 

3 
 

Har kandidaten hatt andre verv i Rotary? Hvilke?  

4 Mener styret i Rotaryklubben at denne kandidaten har de 
nødvendige egenskapene og erfaringene til å utøve lederskap i en 
frivillig organisasjon, slik som et Rotarydistrikt er? 
 

 

4 Har kandidaten tilfredsstillende språkkunnskaper for å kunne delta 
i diskusjoner og føre skriftlig korrespondanse på engelsk? 
 

 

5 Er kandidaten fullt ut innforstått med og i fysisk stand til å utføre 
de forpliktelsene som guvernørvervet medfører? 
 

 

6 Dersom kandidaten fortsatt vil være yrkesaktiv i guvernøråret, er 
arbeidsgiver innforstått med at dette vervet vil medføre mange og 
til dels lange reiser? 
 

 

7 Er kandidatens nærmeste familie innforstått med de forpliktelsene 
vervet som Distriktsguvernør innebærer, - også for guvernørens 
ledsager? 
 

 

 
Kandidaten er klar over at klubbens forslag sendes til nominasjonskomiteen i Rotarydistrikt 2305 og at det 
er nominasjonskomiteen som avgjør hvilke kandidater som skal foreslås nominert overfor Årsmøtet. Etter 
at Årsmøtet har godkjent nominasjonen, vil kandidaten ha tittelen Nominert Distriktsguvernør, District 
Governor Nominee forkortet til DGN. Selve valget av kandidater til guvernørvervet foregår på Rotary 
Convention, som holdes året før guvernørene skal tiltre. Etter at Convention har foretatt sine valg, har 
kandidaten tittelen «valgt guvernørkandidat», District Governor Elect, forkortet til DGE.  
 
DGE er forpliktet til å gjennomføre det oppsatte opplæringsprogrammet for kommende 
distriktsguvernører. Dette omfatter bla. Nasjonalt opplæringsprogram, Governor Elect Training Seminar, 
GETS, i regi av Norsk Rotary Forum, NORFO, soneopplæring, Sone GETS, i regi av Rotary Zone 15-16 
(Europa og Nord Afrika) og internasjonal opplæring ved Rotary International Assembly i USA, International 
GETS. Det forventes at kandidatens eventuelle ledsager deltar i spesielt tilrettelagte opplæringsprogram 
ved disse samlingene.  
   

               Dato    
President ………………… Rotaryklubb     Kandidatens underskrift 
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…………………………………………                                            ………………………………………..    
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