NOMINASJON AV DGNN
Distriktet trenger kandidater til Guvernørvervet 2016-2017
Guvernøren sendte ut invitasjon til nominering av guvernør
4.11.2013. I tillegg sendte Guvernøren ut påminnelse den 14. januar
2014 til alle klubbene.
Forutsetning:
Kandidaten må være medlem av en aktiv klubb og må ha vært
klubbpresident i en hel periode. Han/hun må ha vært medlem i
Rotary i 7 år på tiltredelsestidspunktet som Guvernør. Må være fullt
inneforstått med og fysisk i stand til å utføre de plikter
Guvernørvervet medfører. Må beherske engelsk skriftlig og muntlig.
Må kunne delta på Rotary International's Governors- Elect Training
Seminar (GETS) og International Assembly (Guvernørskolen i San
Diego, USA).
Det forutsettes at hustru/samboer deltar på disse møtene.
Distriktet betaler også en reise til en Convention med ledsager og
denne er i Atlanta, USA i 2017.

Nominasjon av DGNN
Å bli nominert er en ære. Å få virke som guvernør åpner en
helt ny verden av spennende kunnskap og kontaktnett.
Norge er delt inn i 6 distrikter og hver av disse har sin
Guvernør som møtes flere ganger i året i NORFO.
Distrikt 2260 har 51 klubber og besøk hos disse gir både
inspirasjon av lærdom.
For den rotaryklubben Guvernøren kommer fra gir det et
løft og vil være en lærerikt tid for alle i klubben.
Klubbene i hvert område må være enig i kandidaten som
fremmes.

NOMINASJON AV DGNN
Som Guvernør har du et bistandsapparat i distriktsledelsen, samt gode råd
og hjelp fra tidligere guvernører.
Du har et profesjonelt bistandsapparat i Zurich og blant de andre
Guvernørene i Norge.
Første del av opplæringen GETS 1 foregår i Norge i regi av NORFO.
Andre del av GETS foregår under Institute møte i et av de europeiske
landene
Siste del av opplæringen er Guvernørskolen i San Diego, USA hvor
”International Assembly” går av stabelen og hvor man møter de andre
Guvernørene rundt omkring i verden.
Det er opp til Guvernøren selv å etablere nøkkelpersoner til sin
administrasjon, bortsett fra avtroppende Guvernør, DGE og DGN som vil
være en del av distriktsledelsen.
Guvernøren vil også ha en Assisterende Guvernør (AG) i hvert av de 8
områdene i distriktet. Disse fungerer som Guvernørenes forlengede arm
ute i områdene. AG-ene tjenestegjør vanligvis 3 år av gangen, slik at de
representerer en ressurs med god kunnskap om klubbene i sine områder.

NOMINASJON AV DGNN
Samarbeide med andre Guvernører:
Norske Guvernører:
Jevnlig kontakt pr. e-post og møter i NORFO. I tillegg gjest ved
en av de andre Guvernørenes distriktskonferanse
Nordiske Guvernører:
Disse treffer du på GETS del 2 samt International Assembly og
det er vanlig at dere er gjester ved minst en nordisk
distriktskonferanse

