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Her kan du lese om: Nominasjon av Guvernør for 2009-10

Distriktsguvernør Svein Aanestad

Kjære Presidenter i D2290 og ev andre lesere!

Nå er faktisk tiden kommet til å begynne å tenke på kandidater til Guvernør 
for, ja dere leser riktig: rotaryåret 2009 - 2010! Det er klubbene i distriktet som 
skal fremme forslag på DGN (District Governor Nominee). Forslagene må 
være Guvernøren i hende innen den 15. september. Da har 
nominasjonskomitéen to uker på seg til å foreta nominasjonen av kandidat til 
vervet. Resultatet kunngjøres, og det settes en frist for å fremme ev 
konkurrerende kandidat. 

IPDG Egil Omdal har, på oppdrag fra NORFO, laget et notat, der prosedyren 
er gjennomgått i detalj. Dette følger som et vedlegg til utsendelsesmailen. 
Legg merke til presiseringen om at kandidaten må orienteres nøye om hva 
guvernørvervet innebærer. Det har vært kandidater som ikke har vært helt klar 
over hva de gikk til med tanke på tidsbruk og arbeidsbelastning. Det kan være 
problematisk å kombinere full jobb med guvernørvervet.

Legg også merke til hva kvalifikasjoner som kreves for å kunne bli Guvernør. 
En ting som er lett å glemme, er det ansvaret og de forpliktelser som påhviler 
kandidatens klubb, bl a det å skulle stå for arrangementet av 
distriktskonferansen.

Det er forbudt med kampanjer og stemmeverving innen Rotary, noe som 
gjelder på alle plan, ikke bare når ny RI-president skal nomineres.

Kandidaten må gjøres oppmerksom på de samlinger og seminarer 
vedkommende er nødt til å delta på, og sist men ikke minst: ledsager er sterkt 
involvert såvel i prosessen i forkant, som i selve guvernørgjerningen. Det er 
derfor viktig at også hun/han orienteres og informeres nøye!

Ha dette i bakhodet de neste knappe to månedene, og i mellomtiden ønsker 
jeg alle en fortsatt God Sommer!
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