
Utdrag fra Styringsdokument for Rotary Distrikt 2250 rev.1 

Distriktsguvernøren (DG) 
Guvernøren (heretter kalt DG) er RI’s representant i Distriktet, og distriktets 
øverste leder. DG har til oppgave å fremme Rotarys mål gjennom å lede og ha 
oversikt over klubbene i distriktet.  DG skal motivere klubbene og sikre 
kontinuiteten i distriktet.  (For øvrig vises «Duties of Governor” som beskrevet I 
RI’s Manual of Procedures 2019 (MoP), artikkel 16.030 

Nominasjon av distriktsguvernør (DG) 
Iht RI’s lover skal alle klubber inviteres til å komme med forslag til ny 
distriktsguvernør. Styret nominerer så en kandidat blant de foreslåtte.  Forslaget 
presenteres for Distriktssamlingen på PETS og godkjennes av årsmøtet under 
Distriktskonferansen.   RI foretar den formelle godkjennelsen under International 
Convention året før tiltredelse.   

 
       Kvalifikasjons-krav til kandidat til DG-vervet 

RI’s Manual of Procedures 2019 (MoP), artikkel 16.010 og artikkel 16.020, stipulerer 
kravene for at en person skal være valgbar til vervet som distriktsguvernør. De 
vesentligste kravene er følgende: 

• Være et kvalifisert medlem i en kvalifisert Rotary-klubb i Distriktet, 
• Har vært klubb-president i minst 1 Rotary-år. 
• Har vært medlem av Rotary i minst 7 år på det tidspunkt han/hennes DG-år 

begynner. 
• Være villig å delta på all trening som kreves av RI, inkludert deltagelse på 

Sone GNTS / GETS og International Assembly (Guvernørskolen). 
 
Nominasjonskomité 
Styret i D2250 er nominasjonskomite med DG som leder 
 
Nominasjonsprosessen (normal tidsplan) 
All kommunikasjon i denne prosessen skal være skriftlig / epost 

 
1. DG inviterer klubbene til å fremme forslag til distriktsguvernør maksimum  36 

måneder; minimum 24 måneder før tiltredelse som DG.  I praksis anbefales å 
sende ut slik invitasjon i siste uke av juli 3 år før tiltredelse med oppfølging 
medio september.  

2. Klubber kan bare sende inn forslag på én kandidat. 
3. Det settes frist for innsendelse av forslag til 15. november.   
4. Klubber som har sendt inn forslag, får umiddelbart bekreftelse på at forslaget 

er mottatt. 



5. Innkomne forslag behandles i første styremøte (nominasjonskomitèen) etter 
forslagsfristens utløp – dog senest primo desember. 

6. Etter behandling i styret inviterer DG aktuelle kandidater til intervju sammen 
med innkommende distriktsguvernør (heretter kalt DGE) . 

7. Etter intervjuene gir DG sammen med DGE sin anbefaling overfor styret om 
hvem som bør innstilles som ny DG.   

8. Når styret har fattet vedtak, sender DG en skriftlig bekreftelse til klubben og 
kandidaten.   

9. DG sender så skriftlig melding til alle klubber, innen 7 dager, om navn på 
kandidat og klubb med frist på 14 dager til å fremme konkurrerende kandidat. 
Den konkurrerende kandidat må være blant de som allerede er nominert. 

10. DG kunngjør den eventuelle konkurrerende kandidaten til klubbene og angir en 
frist for klubbene til å støtte slik konkurrerende kandidat. Denne må ha støtte 
fra minst 20% av klubbene i distriktet. Oppnås slik støtte for motkandidaten 
følges prosess som beskrevet i RI’s Manual of Procedures 2019 (MoP), artikkel 
12.030.08 og artikkel 12.030.09. 

11. De klubbene som ikke vant fram med sin kandidat, underrettes/takkes skriftlig. 
12. Valgt kandidat (heretter kalt DGND – District Governor Nominee Designate) 

presenteres for Distriktssamlingen under PETS med formell godkjennelse av 
årsmøtet under Distriktskonferansen om høsten.  

 
Siste frist for å informere RI om nominert kandidat blir oppgitt av RI (pr 2020 var 
slik frist 30 juni).  
Dersom det finnes kvalifiserte kandidater, bør guvernørfunksjonen rotere 
geografisk, dvs. rotasjon mellom klubber fra de forskjellige geografiske områder 
som utgjør distriktet; Rogaland og Vestland (tidl. Hordaland og Sogn og Fjordane).  
Geografisk tilhørighet må imidlertid ikke prioriteres foran egnethet. 

 
Det bør videre tilstrebes å oppnå en rimelig veksling mellom kjønnene i 
rekrutteringen til guvernørfunksjonen. 
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