OLE JØRGEN KJELLMARK
Distriktsguvernør 2019-2020
Distrikt 2275

Til klubbpresidentene i D 2275.

NOMINERING AV GUVERNØR FOR ROTARYÅRET 2024 – 2025.
Distriktets guvernør velges som kjent for ett Rotaryår. Distriktet skal i løpet av høsten
2021/vinteren 2022 nominere kandidat for perioden 2024 – 2025.Det innebærer i
praksis at en guvernørkandidat har en «opplæringsperiode» på nesten 2 år før
vedkommende tiltrer som guvernør. Kandidaten vil gjennomgå flere treningsseminarer,
det første vil bli holdt i løpet av våren 2022. Etter nominasjonen vil kandidaten få status
som nominert guvernør, og vil fra det tidspunktet bli involvert i Rotarys arbeid.
Distriktet anmoder på denne bakgrunn klubbene om å fremme forslag på
distriktsguvernør for året 2024 – 2025.
Det stilles følgende krav/kvalifikasjoner ( Se « Manual of Procedure «) til kandidatene:
Han/Hun skal
- Ha vært medlem av en aktiv klubb i minst 7 år
- Ha vært president i en hel periode (ett år) eller som president i en ny klubb
dersom perioden er på minst seks måneder.
- Være fullt innforstått med og fysisk i stand til å utføre de forpliktelser
guvernørvervet medfører, enten man fremdeles er yrkesaktiv eller pensjonist.
- Være villig å gjennomføre International Assembly (Guvernørskolen) i USA.
- Beherske engelsk på en alminnelig god måte.
Når en klubb fremmer sitt forslag på kandidat, må klubben ha forvisset seg om at
vedkommende har tilstrekkelig erfaring og engasjement for Rotarys virksomhet, har de
nødvendige kvalifikasjoner til å utøve lederskap, og er villig til å påta seg de oppgaver
og forpliktelser som følger med dette Rotaryvervet.
Vi kan tilby spennende og lærerike reiser i Europa og USA med mange nye
internasjonale venner, i tillegg til mange opplevelsesrike reiser med klubbesøk i
distriktet vårt fra Røros og Kristiansund i sør, Svalbard i nord og Kirkenes i øst.
ojkjellmark@hotmail.com

+47 9010 5566

OLE JØRGEN KJELLMARK
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Nominasjonskomiteen består av PDG Ole Jørgen Kjellmark som leder, Røros
Rotaryklubb, IPDG Terje Gaarden, Åsen Rotaryklubb og DG Thor Granum, Verdal
Rotaryklubb.
Endelig nominering av kandidaten vil bli gjort etter et avsluttende intervju som
distriktets nominasjonskomite vil ha med de foreslåtte. Klubbene vil deretter bli
informert om komiteens nominasjon, samtidig som det åpnes for forslag på eventuelle
utfordrere med frist for dette.
Utfordrerne på dette tidspunktet i prosessen må være blant de opprinnelig foreslåtte
kandidatene. Dersom ingen utfordrere blir foreslått, er nominasjonskomiteens
kandidat distriktets nominerte distriktsguvernør for 2024 – 2025. RI og distriktets
klubber vil deretter bli underrettet.
Jeg ber om at klubbene tar en grundig diskusjon internt og kommer med forslag på
kandidater.
FORSLAGENE SENDES NOMINASONSKOMITEENS LEDER Ole Jørgen Kjellmark på epost:
ojkjellmark@hotmail.com
innen mandag 1. november 2021.
Nominasjonskomiteens leder kan også nås på mobil 90105566 dersom det skal være
spørsmål om nominasjonen.
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