
 

                                  

  Distrikt 2305 

   Gunnar Kvalsund, Giske Rotaryklubb,  

er nominert til distriktsguvernør i Rotary Distrikt 2305 for Rotaryåret 2016 – 17 

 

    Kunngjøringen om nominasjon av guvernør for 2016-17 ble 

    sendt i e-post til alle klubbene 21.09.13, med anmodning fra 

    guvernøren om å foreslå kandidater. Kunngjøringen ble også 

    lagt ut på D 2305’s hjemmeside. Fristen for innmelding av 

    forslag var satt til 10. november 2013. 

    Forslag som nominasjonskomiteen mottok innen fristen, har 

    vært gjenstand for grundig behandling i komiteen og i hht. RI’s 

    kriterier og regler. Komiteen har kommet fram til sitt forslag på 

den best egnede til vervet som Distriktsguvernør for 2016 – 17: Gunnar Kvalsund, Giske 

Rotaryklubb. Komiteens innstilling var enstemmig. 

Nominasjonskomiteen forslag med begrunnelse ble sendt ut til klubbene 27.11.13, med frist 

for uttalelse 20.12.13. Det har ikke innkommet noen innsigelser til komiteens forslag innen 

fristen, og Gunnar Kvalsund anses dermed å være D 2305’s kandidat til distriktsguvernør for 

2016-17. Dette vil bli meddelt RI i hht. normal prosedyre.  

Gunnar Kvalsund er født 01.08.54, er gift og har 3 barn. Gunnar vil være godt kjent i 

distriktet. Han er nå inne i sitt 3. år som assisterende guvernør for Nordre Sunnmøre. Han 

har vært medlem av Rotary siden Rotaryåret 1995-96. Til Giske RK kom han i år 2000. Her 

ble han president i 2005-06, og har hatt flere verv i klubben. I inneværende år er han 

kasserer. Gunnar Kvalsund har utdanning og bred erfaring innen ledelse, økonomi og 

eiendoms - utvikling. Mer om Gunnar kan leses i nominasjonskomiteens begrunnelse, sendt 

klubbene 27.11.13. 

Nominasjonskomiteen kjenner Gunnar som en kunnskapsrik og engasjert rotarianer, som vi 

er trygge på vil lede og utvikle D 2305 i pakt med Rotarys verdier og idealer. 

Vi gratulerer Gunnar med nominasjonen, og ønsker han lykke til under forberedelsene til 

embetet og i guvernøråret! 

For nominasjonskomiteen  

Margit Bjugstad,                                                                                                                 

leder/IPDG 


