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RESULTATREGNSKAP FOR NOVAPRO
KVINNENETTVERK I RINGERIKSREGIONEN FOR

2017

Note 2017
Gave fra Sparebankstiftelsen Ringerike 50 000
Medlemskontingent 1 28 400
Arrangementer 2 21 585
Sum driftsinntekter 49 985

Servering arrangementer 12 052
Andre kostnader arrangementer 3 614
Oppstartskostnader 50 000
Gebyrer bank og vipps 732
Sum Kostnader 16 398

Overskudd 33 587



RESULTATREGNSKAP FOR NOVAPRO
KVINNENETTVERK I RINGERIKSREGIONEN FOR

2017

Note 2017

EIENDELER

Bankinnskudd, kontanter og lignende 76 757

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende 76 757

Sum eiendeler 76 757

Note 2017

EGENKAPITAL OG GJELD

Opptjent Egenkapital

Overført resultat 33 587

Sum egenkapital 33 587

Gjeld

Leverandørgjeld 3 37 251
Annen kortsiktig gjeld 3 5 919

Sum kortsiktig gjeld 43 170

Sum gjeld 51 231

Sum egenkapital og gjeld 76 757





NOTER FOR NOVAPRO KVINNENETTVERK I
RINGERIKSREGIONEN FOR 2017

Regnskapsperiode er fra NovaPro ble stiftet 14.02.2017 til 31.12.2017.

Note 1 – Medlemskontingent
Det er 95 medlemmer pr 31.12.2017.

Note 2 – Arrangementer
Det har vært 3 arrangementer i 2017. Disse er:

«Hvem er du egentlig» med Processcom
Styreseminar med Anne Cathrine Frøstrup
«Når det uforutsette rammer» - Nettverksmiddag med Else Carine Karlsen

Note 3 – Støtte fra Sparebankstiftelsen Ringerike
NovaPro har av Sparebankstiftelsen Ringerike fått tilsagn på inntil kr 100.000,- til dekning av kostnader
knyttet til oppstart av foreningen.
Det er utbetalt kr 50.000,- av disse som i hovedsak har gått til opprettese av nettside.
Dette tilskuddet har gått til å redusere kostnadene til nettsiden.
Pr. 31.12. står det igjen et beløp på kr 5.919,- som er bokført mot anne kortsiktig gjeld.

Det er ikke utbetalt godtgjørelser til styremedlemmer i 2017.
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STARTEN 

Kvinnenettverket NovaPro ble initiert i 2014 av fem Ringerikskvinner: Linda Moholdt 
Nordgården, Ann Kristin Støvern, Nan Rogstad, Janniche Larssen Bockmann og Tone 
Reneflot Thoresen. De grunnla nettverket og satte i gang arrangementer, kåringen av årets 
kvinnelige forbilde, nettside, facebookgruppe mm. Etter to års drift var det behov for å gjøre 
noen varige endringer som sikret nettverkets videre liv. NovaPro ble derfor med i 
Innovasjonsløft sitt innovasjonsprogram og den prosessen endte med at foreningen NovaPro 
– Kvinnenettverk i Ringeriksregionen ble stiftet 14. februar 2017. 18 kvinner var tilstede på 
stiftelsesmøtet. Vedtekter ble fastsatt og et interimstyre ble valgt. NovaPro var stiftet.  

 

 
 
 

 

 

HVA ER NOVAPRO? 

NovaPro er et kvinnenettverk i Ringeriksregionen. Foreningen skal arbeide for å bedre 
balansen mellom menn og kvinner der beslutninger tas ved å identifisere, synliggjøre og ta i 
bruk de kvinnelige ressursene i Ringeriksregionen hvor vi deler, styrker, løfter og heier på 
hverandre. Foreningen skal være et åpent delingsnettverk hvor kvinner øker trygghet og tro 
på egne ferdigheter. En arena der vi blir kjent med og tar i bruk hverandres kompetanse. 
NovaPro er frittstående og partipolitisk nøytral. Foreningens styre kan samarbeide med andre 
personer, foreninger, institusjoner eller virksomheter i saker av felles interesse. NovaPro er 
ansvarlig for kåringen av Årets kvinnelige forbilde i Ringeriksregionen. 

  

Fra Ringerikes Blad 9.12.2015. Fra venstre: Tone Reneflot Thoresen, Janniche Larssen 
Bockmann, Linda Moholdt Nordgården og Ann Kristin Støveren. Foto: Elin Harstad Iversen  
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INTERIMSTYRET 2017-2018 

Interimstyret har bestått av syv kvinner som konstituerte seg med en leder, en kasserer og en 
sekretær. Interimstyret har hatt ni styremøter i perioden februar 2017 til mars 2018. 
Hovedoppgaver har vært å etablere NovaPro som organisasjon, videreføre arbeidet med Årets 
kvinnelige forbilde, etablere en styrekandidatliste og gjennomføre nettverksarrangementer.  

Interimstyret har: opprettet bankkonto med vipps, søkt om og mottatt økonomisk støtte til 
oppstarten, vervet medlemmer, sørget for planlegging og gjennomføring av åtte 
arrangementer, fått på plass styrekandidatliste og markedsført denne, forberedt kåringen av 
årets kvinnelige forbilde ved å oppnevne jury og støttet juryens arbeid, samt deltatt i 
forberedelsen og gjennomføringen av arrangementet Lille Lørdag, fått laget nye websider, ppt-
mal og roll.up, publisert fem nyhetsbrev og kommunisert via Facebook og Instagram.  

 

 

 
Leder 

Tone Reneflot Thoresen 

  

 
Kasserer 

Ellen Ørpen Aamodt 

  

 
Styremedlem 

Anne Lise Rian 

 

 
Sekretær 

Maria Rosenberg 

  

 
Styremedlem 

May Janne Botha Pedersen 

  

 
Styremedlem 
Liv Gravdahl 

 

 
Styremedlem 

Jeanette Henriksen 

 

  

Valgkomité:  

Linda Moholdt Nordgården 

Berit Storvoll 

Christine Myhre Bråten 

 

  

Revisorer: 

Hanne Berit Ryen 

Torill Huseby 

  



 

5 
 

5 Årsmelding NovaPro 2017-2018 

ÅRETS KVINNELIGE FORBILDE 2017  

NovaPro er ansvarlig for årlig kåring av årets kvinnelige forbilde i Ringeriksregionen. Styret i 
NovaPro utnevner en jury. Fjorårets vinner blir alltid forespurt om å sitte i juryen. Juryen skal 
kun bestå av kvinner fra Ringeriksregionen. Årets jury besto av fjorårets vinner Amal Aden, 
Hilde Brørby Fivesdal, Lena Fossheim, Unn Teslo (jury-leder) og Anne Lise Rian som 
bindeledd til NovaPro sitt styre.  

Prisen for årets kvinnelige forbilde går til en kvinne som har gjort en ekstraordinær innsats og 
som utgjør en forskjell for medmennesker lokalt eller globalt, og som fremstår som et godt 
forbilde med sine gjerninger gjennom sin innsats og engasjement. Kvinnen må ha tilknytning 
til Ringeriksregionen. Sittende styremedlemmer i NovaPro kan ikke nomineres.  

Kåringen skjer i samarbeid med Ringerikes Blad. NovaPro og Ringerikes Blad inviterer til en 
tidsavgrenset åpen nominering hvor alle har mulighet til å nominere sin kandidat ved å sende 
forslag inn til Ringerikes Blad. Det er mulig å bli nominert flere år. Etter den åpne nomineringen 
blir alle kandidatene presentert i Ringerikes Blad.  

I år var det 27 kandidater som ble nominert til Årets kvinnelige forbilde (alfabetisk rekkefølge):  

Aina Oset 
Cecilie Bjørnebye 
Jensen og Ingvild 
Collet-Hanssen 

Ida Mathiesen 
Hatleberg Marte Kristiansen 

Ann Charlotte 
Skammelsrud Tøfte Cecilie Laeskogen Ingvild M. Haraldsen Monica Odden 

Myklebust 
Anne Beate Fridén Eilin Lilleeng Myhre Iselin Huseby Sandra Bruflot 
Anne Cathrine 
Frøstrup Elisabeth Hamar Janka Aasen Sonja Bordewich 

Annlaug Nielsen og 
Lisbet Palerud 

Guro og Marte 
Helleseter 

Lena Rós 
Mattiasdóttir Wenche Olsen 

Berit Brørby Heidi Halvorsen Lise Bye Jøntvedt Åse Ragnhild Sveen 

Catrine Ismajli 
Alle kvinnene i 
hjemmesykepleien i 
Ringerike kommune 

Marie Risan  

 

Etter presentasjonen åpnes det for å kunne stemme på sin kandidat. Det settes av 14 dager 
til avstemmingen. Etter avstemming kunngjøres de fem kandidatene med flest stemmer og 
disse blir også presentert med hvert sitt intervju i Ringerikes Blad frem mot selve kåringen. 
Juryen samles i januar for å kåre vinneren blant de fem finalistene Vinneren kunngjøres på 
Lillelørdag hvor hun mottar et diplom med juryens begrunnelse.  
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I år var det rekordmange som stemte i kåringen av finalistene i Årets kvinnelige forbilde. I fjor 
kom det inn totalt 2.198 stemmer på de i alt 27 kandidatene. I år kom det inn nesten 4500 
stemmer totalt.  

 

Følgende var finalister til Årets kvinnelige forbilde 2017 (alfabetisk rekkefølge):  

Alle kvinnene i hjemmesykepleien i Ringerike kommune 

Elisabeth Hamar 
Heidi Halvorsen 
Iselin Huseby 

Marte Kristiansen 

 

  

De nominerte til årets kvinnelige forbilde. Fotomontasje fra Ringerikes Blad. 
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Under arrangementet Lillelørdag på Klækken hotell 24.januar 2018 ble Iselin Huseby kåret til 
årets kvinnelige forbilde 2017. En enstemmig jury ledet av Unn Teslo hadde følgende 
begrunnelse for kåringen: 

 

Iselin har i ung alder tatt et aktivt samfunnsansvar ut over det 
som kan forventes. Hun viser i konkrete handlinger sitt 
engasjement for å gjøre en ekstraordinær innsats for 

medmennesker. Hun viser mot og vilje til å ta et stort ansvar 
gjennom å etablere og følge opp hjelpeprosjekter for barn og 

voksne i Tanzania og Kenya. Hun har stiftet «Time to Act» som 
fremstår profesjonelt med tydelig verdigrunnlag og åpenhet 

mellom henne som initiativtaker og faddere/givere. 

Dette gjør hun i tillegg til å være student i Norge. Hun vil, hun tør, 
hun gjør og det på en forbilledlig måte. 

 

Gratulerer til Årets kvinnelige forbilde 2017 og lykke til med det videre arbeidet!  

  

Vinner av Årets kvinnelige forbilde 2017, Iselin Huseby, sammen med juryen. Fra venstre Hilde Brørby 
Fivesdal, Unn Teslo, Iselin Huseby, Amal Aden, Lena Fossheim og Anne Lise Rian.  
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NOVAPRO SIN STYREKANDIDATLISE 

NovaPro tilbyr alle medlemmer å stå på en styrekandidatliste. Formålet med listen er å øke 
andelen kvinnelige styrekandidater i Ringeriksregionen, gjøre det enklere for 
valgkomiteer/andre som skal finne nye styrekandidater, samt å gjøre kjent flere av de som 
ønsker å være styrekandidater og gjennom det sikre en større bredde i styrekandidatutvalget 
i regionen. 

Listen inneholder navn og en kort oppsummering av hvilken kompetanse og erfaring 
styrekandidatene har. Valgkomiteer eller andre som trenger styrekandidater kan få utlevert 
listen ved forespørsel. NovaPro gjør ingen vurdering av eventuelle egnede kandidater, men 
sender alltid ut hele listen og alle skjemaene til den som spør. Det er kun den informasjonen 
som kandidaten selv har oppgitt som frigis. 

Per mars 2018 er det 13 kandidater på listen og NovaPro har mottatt 3 forespørsler om å få 
utlevert listen.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Interimstyret i NovaPro reklamerte for styrekandidatlista, blant annet 
i Ringerikes Blad i desember 2017. 
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AKTIVITETER 
 

20. MARS: WORKSHOP - IDÉMYLDRING OM NOVAPRO  

Interimstyret hadde innkalt damer som tidligere hadde vist interesse for NovaPro sitt arbeid til 
workshop med idémyldring om hva NovaPro skal jobbe med. Det kom frem mange gode 
forslag og innspill som interimstyret tok med i sitt videre arbeid.  

 

10. MAI: WORKSHOP - HVEM ER DU EGENTLIG? 

Å mestre kunsten å presentere seg best 
mulig er viktig både i arbeidslivet og 
privat. Måten vi fremstår på er ofte det 
viktigste elementet når vi blir kjent med 
hverandre. På denne workshopen fikk 
om lag 30 deltakere gode tips om 
hvordan de kan presentere seg og vise 
sine beste egenskaper. Veronica Lund 
fra Processcom.no guidet deltakerne 
gjennom workshopen, med målrettet 
veiledning og godt humør. Felles middag 
i Fengselets trivelige lokaler etterpå.  

 

 

 

2. SEPTEMBER: RINGERIKSDAGEN 

NovaPro var tilstede med egen stand 
på årets Ringeriksdag. Standen fikk 
mye besøk og vi fikk delt ut informasjon 
og snakket med flere interesserte 
kvinner. Noen nye medlemmer ble det 
også den dagen. Ekstra stas var det å 
vise fram vår aller første roll-up også. 

 

 

 

 

  

Fem stikkord fra alle deltagerne ble denne ordskyen. Blide og 
engasjerte! (Processcom.no) 

Takk til Ellen, Anne Lise og Tone som sto på stand. 



 10 Årsmelding NovaPro 2017-2018 

27. SEPTEMBER: STYREARBEID - ER DET NOE FOR MEG? 

Det er et mål å øke kvinneandelen i styrer, 
men en del er usikre på om dette er noe for 
dem og ønsker å få mer kunnskap om hva 
det innebærer å være styremedlem. Derfor 
arrangerte NovaPro en kveld om styrearbeid 
i september. Kartverkssjef Anne Cathrine 
Frøstrup, som har lang og bred erfaring fra 
styrearbeid, innledet til en uformell dialog 
rundt det å være med i et styre. Det ble en 
lærerik kveld for hele 60 NovaPro-damer på 
Kartverket. Tusen takk til Anne Cathrine 
Frøstrup, som delte sine erfaringer med 
styrearbeid på en engasjert og inspirerende 
måte.  

 

24. OKTOBER: NETTVERKSMIDDAG – NÅR DET UFORUTSETTE SKJER 

I oktober arrangerte NovaPro 
nettverksmiddag på Klækken hotell med 
om lag 30 deltakere. Else Karine Pjåka 
Carlsen fra hotellet delte åpent og ærlig om 
sin opplevelse og erfaringer fra "når det 
uforutsette skjer". Praten gikk livlig rundt 
bordene og erfaringer ble delt. 
Oppsummert en veldig god måte å treffes 
rundt et tema på. Dette vil vi i NovaPro 
legge til rette for at kan gjentas med et 
annet tema. Takk til Else Karine og alle 
andre som bidro til at denne kvelden så 
vellykket! 

 

4. JANUAR: WORKSHOP HOS SHOWSKOLEN – STEMMEN DIN, DITT VERKTØY! 

NovaPro startet 2018 med å lære mer om hvordan og 
hvorfor Guro Helleseter og Marte Helleseter Hval startet 
Showskolen i Hønefoss. Litt over 20 deltakere fikk høre 
om den imponerende gründerreisen, fikk underholdning 
av elever ved Showskolen og delta i en stemmebruk-
workshop. Stemmen er et viktig verktøy når du skal 
formidle noe. Hvordan bruke stemmen effektfullt i ulike 
situasjoner? Takk til Guro og Marte for en inspirerende 
kveld! 
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24. JANUAR: LILLELØRDAG MED KÅRING AV ÅRETS KVINNELIGE FORBILDE 

I januar var det Lillelørdag med foredrag, 
tapas og kåring av årets kvinnelige 
forbilde 2017. Arrangementet ble holdt 
på Klækken hotell. Nesten 160 deltakere 
fikk med seg foredrag av Hedda Kise og 
Marie Louise Sunde. Kveldens 
høydepunkt var kåringen av Iselin 
Huseby som årets kvinnelige forbilde. 
En stor takk til arrangements-komiteen 
– med Tone Reneflot Thoresen, 
Jeanette Henriksen, Linda Moholdt 
Nordgården, Else Karine Pjåka Carlsen, 
Elisabeth Nyheim og Ellen Sofie 
Aasheim, for et flott arrangement!  

 

8. MARS: ARRANGEMENT SAMMEN MED SOROPTIMISTENE OG RINGERIKE 
BIBLIOTEK  

Det har i flere år vært tradisjon at Soroptimistene på Ringerike har et fint arrangement i 
samarbeid med Ringerike bibliotek den 8. mars. I år var også NovaPro 
med på samarbeidet. Tema var #Metoo-kampanjen som har vært et 
hett tema det siste halvåret. Programmet omfattet "Juridiske spørsmål 
knyttet til seksuell trakassering" ved jurist Ida Mathiesen Hatleberg, 
"Fra ungdommens ståsted" ved helsesøster Mette Preston og elev 
Hedda Rød Ouassou, «Unge innvandrerkvinner i et 
likestillingsperspektiv - erfaringer ved sosial tvang/ære» ved Bente 
Krogstad. Musikalske innslag ved Øystein Hagen.  

 

SAMARBEIDSPARTNERE OG STØTTESPILLERE 

Uten gode samarbeidspartnere og støttespillere kunne ikke NovaPro drevet sin virksomhet. I 
år vil vi gjerne særskilt trekke fram gaven fra Sparebankstiftelsen Ringerike med tilsagn på 
inntil 100 000 kroner til oppstart av NovaPro. Disse pengene kom veldig godt med og er blant 
annet benyttet til å få laget nye web-sider. Om lag 60 000 kroner skal benyttes til formålet i 
tiden som kommer. I tillegg vil vi takke sponsorene til arrangementet Lillelørdag:  

· Akonto Økonomi AS 
· All Entertainment AS 
· Bilia Hønefoss  
· Brasserie Fengselet AS 
· Futuria AS 
· Hønefoss Sparebank 
· Klækken hotell 
· Kuben Hønefoss 

· Ringbillett AS 
· Ringerike Næringsforening 
· Ringerike Utvikling AS 
· Roar Løhre Malerfirma  
· Røyse Frukt- og bærpresseri.AS 
· Stua-Fjell Blomster AS  
· Telia bedrift 
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