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Kjære rotaryvenner!

Er et noen av dere som har lyst til å bli assisterende guvernørere (AG) ? Vi trenger to nye  i distriket. 

En i Kristiansandområde og en i Grenland. Funksjonstiden er vanligvis  3 år. Kravet for å kunne bli AG 

er at kandidaten har vært president, har gode rotarykunnskaper og god standing. Distriket gir 

opplæring.  Vi ber klubbene hjelpe oss med å finne gode kandidater og  her er det bare å melde sin 

egen interesse.   Å være AG er både en  spennede og givende jobb. Og som alt rotaryarbeid er det 

ubetalt. Distriktet dekker imidlertid reisekostnader. 

 Ta kontakt med undertegnede eller DGE Njål Gjennestad for mer informasjon. 

Hva er og gjør en AG?

Assisterende guvernører (AG) er en del av distriktete lederteam. Ordningen er opprettet for å gi bistand 

til klubbene. De skal være en katalysator og koordintor for klubbene i sitt område. AG skal etablere 

kontakt- og samtalefora mellom presidentene og medvirke til at arbeidet i distriktet skal gå lettere. Her 

er en oversikt over deres hovedoppgaver. 

Kontaktarbeid mellom distrikt og klubber
Etablere kontakt mellom presidentene i sin gruppe av klubber, gjøre presidentene kjent med hverandre
Formidle synspunkter til distriktet i saker som klubber ønsker å ta opp,
Skape forståelse for distriktets målsetninger og følge disse opp,
Bistå med å skape kjennskap til bruk av distriktets informasjons- og e-post system
Medvirke til rådgivning av fellestiltak som ungdomsutveksling, GSE, RYLA, intercitymøter, fellesprosjekter og 
lignende
Bistå guvernøren med å aktivisere klubber som arbeider tungt
Bistå guvernøren med å finne folk til distriktsoppgaver 

Møtevirksomhet 
Delta på møter med klubbene i sin region 
Delta ved guvernørens klubbesøk 
Delta på PETS, distriktssamling og distriktskonferanse

Rådgivning 

Stå til disposisjon for klubbene med råd om: 
Medlemsutvikling, medlemsomsorg, rekruttering m.m.
Rotary Foundation
Public Relation
Prosjekter
Programarbeid

Kurs i arbeid med hjemmeside

Kurset den 23. januar blir på Bamble videregåeden skole kl. 17.00. Alle påmeldte er blitt kontaktet 

direkte med nærmere informasjon av DICO Hans Jørgensen. 

Med vennlig hilsen

DG Ingrid 
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