
 

 

 

Protokoll fra årsmøte 2018 

Dato: 14.3.2018, kl. 18 

Sted:  Kantinen til Sparebank1 Ringerike Hadeland, Hønefoss Torg 

 

Sak 1 - Valg av dirigent 

Vedtak: Tone Reneflot Thoresen ble valgt som dirigent og ledet årsmøtet.  

 

 

Sak 2 - Valg av referent  

Vedtak: Maria Rosenberg ble valgt som referent.  
 

 

Sak 3 - Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen  

Vedtak: Vigdis Jægersborg og Unn Teslo ble valgt til å underskrive protokollen.  
 

 

Sak 4 - Godkjenning av fullmakter 

Vedtak: Ingen møtedeltakere hadde med seg fullmakter. Det var 21 stemmeberettigede 

fremmøtte. 

 

 

Sak 5 - Godkjenning av innkallingen 

Vedtak: Innkallingen ble godkjent.  

 

 

Sak 6 - Årsmelding 

Styret, ved sekretær, presenterte årsmeldingen.  

Vedtak: Årsmeldingen ble godkjent.  
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Sak 7 - Revisjonsbekreftet regnskap og budsjett 

Styret, ved kasserer, presenterte regnskapet.  

Vedtak: Regnskapet ble godkjent. Overskuddet ble vedtatt overført til neste års driftsbudsjett.  

 

Styret, ved kasserer, presenterte forslag til budsjett.  

Vedtak: Budsjettet ble vedtatt.  

 

 

Sak 8 - Fastsetting av kontingent 

Det var på forhånd utsendt forslag om økning av kontingenten fra 300 kroner til 400 kroner. 

Styrets leder presenterte forslaget.  

Vedtak: Kontingenten økes med kr 100.- fra kr 300.- til kr 400.- per år fra 1. april 2018. 

Kontingenten er da gyldig til 1. april 2019.  

 

 

Sak 9 - Handlingsplan 

Styret, ved leder, presenterte forslag til handlingsplan. Styreleder orienterte også om et 

innspill til at NovaPro kan bidra til å arrangere noe knyttet til å øke kvinneandelen i 

lokalpolitikken.  

Det kom også spørsmål om deltakelse på Ringeriksdagen – at det er viktig å være synlig. 

Dette tar styret med seg i det videre arbeidet.  

Innspill til vervekampanje – ta med en venn-kveld en gang i året.  

Vedtak: Handlingsplan for NovaPro-kvinnenettverk i Ringeriksregionen 2018-2019:   

 Vervekampanje for nye medlemmer. Mål om å doble antall medlemmer 

 Sende ut månedlige nyhetsbrev  

 Arrangere kurs/temakvelder som bygger opp under målet vårt å bedre balansen 
mellom menn og kvinner der beslutninger tas. Her kan nevnes:  

o 8.mars-arrangement sammen med Soroptimistene  
o LinkedIn-kurs  
o Styrearbeid-kurs  
o Temakveld – kvinner i ledelse med Lisbeth Normann  
o Grunnleggende økonomiforståelse  
o Nettverksmiddag med Aud Mørch fra PM.  
o Årets kvinnelige forbilde 2018  

 Markere 5-års jubileum for Lillelørdag og kåring av årets kvinnelige forbilde  

 Synliggjøre NovaPro i media  
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 Øke antall kvinner på styrekandidatlisten og markedsføre den enda bedre.  

 

 

Sak 10 - Innkomne saker 

Det var meldt inn én sak innen fristen og det var forslag fra styret om vedtektsendringer. 

Denne saken ble behandlet.  

10-a Forslag fra styret om vedtektsendringer 

Forslaget fra styret ble presentert av styrets leder og diskutert. Følgende vedtak om 

vedtektsendringer ble fattet:  

Vedtak:   

§ 2. Formål og virkemidler.  
2.5. Ordet nøytral skiftes til uavhengig, slik at det blir politisk uavhengig.  
Gjeldende tekst: 2.5 Foreningen er en frittstående og partipolitisk nøytral forening.  
Vedtak om ny tekst: 2.5 Foreningen er en frittstående og partipolitisk uavhengig forening.  
 
§ 7. Kontingent.  
7.1. Stryke «for neste kalenderår»  
Gjeldende tekst: Årsmøtet fastsetter medlemskontingenten for neste kalenderår.  
Vedtak om ny tekst: Årsmøtet fastsetter medlemskontingenten.  
 
§9. Årsmøtet.  
9.1. ordet pressen skiftes ut med media, slik at det åpnes for flere kommunikasjonskanaler, 
inkl. sosiale media.  
Gjeldende tekst: 9.1 (…) Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til 
medlemmene og/eller ved kunngjøring i pressen.  
Vedtak om ny tekst: 9.1 (…) Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte 
til medlemmene og/eller ved kunngjøring i media. 
 
9.3. Stryke første setning i dette punktet.  
Gjeldende tekst: 9.3 Årsmøtet kan bare behandle forslag om vedtektsendring som er oppført 
på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet. Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er 
oppført på sakslisten.  
Vedtak om ny tekst: 9.3 Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på 
sakslisten. 
 
9.7. Vi har ikke varamedlemmer, så henvisning til varamedlemmer i styret må ut.  
Gjeldende tekst: 9.7 Leder velges for ett år av gangen. Styremedlemmer og varamedlemmer 
velges for 2 år av gangen. Ved første valg velges 3 styremedlemmer og 1 varamann for ett 
år, slik at minst 2 styremedlemmer og 1 varamedlem er på valg hvert år. (…).  
Vedtak om ny tekst: 9.7 Leder velges for ett år av gangen. Styremedlemmer velges for 2 år 
av gangen. Ved første valg velges 3 styremedlemmer for ett år, og 3 styremedlemmer for to 
år (…). 
 
§ 12. Styret.  
Vi har ikke varamedlemmer, så henvisning til varamedlemmer i styret må ut.  
12.1.  
Gjeldende tekst: 12.1 Foreningen ledes av et styre som er foreningens øverste myndighet 
mellom årsmøtene. Styret konstituerer seg selv. Varamedlemmene innkalles ved forfall. Det 
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er åpent for varamedlemmer å møte uten stemmerett i alle styremøter. Ved behov utvides 
styret med undergruppelederne med tale- og forslagsrett.  
Vedtak om ny tekst: 12.1 Foreningen ledes av et styre som er foreningens øverste 
myndighet mellom årsmøtene. Styret konstituerer seg selv. Ved behov utvides styret med 
undergruppelederne med tale- og forslagsrett. 
 
12.4.  
Gjeldende tekst: 12.4 Det skal skrives protokoll fra styremøtet som sendes styremedlemmer 
og varamedlemmer.  
Vedtak om ny tekst: Det skal skrives protokoll fra styremøtet som sendes styremedlemmene. 
 
 
12.9.  
Gjeldende tekst: Styret er beslutningsdyktig når minst 3 styremedlemmer/varamedlemmer er 
til stede deriblant leder eller nestleder. Ved kun 3 fremmøtte, må gyldig vedtak være 
enstemmig.  
Vedtak om ny tekst: Styret er beslutningsdyktig når minst 3 styremedlemmer er til stede 
deriblant leder eller nestleder. Ved kun 3 fremmøtte, må gyldig vedtak være enstemmig. 

 

 

Sak 11 - Valg 

Valgkomiteens innstilling ble lest opp av styrets leder ´verv for verv og det ble gitt tilslutning.  

Det be påpekt at vedtektene viser at styret skal konstituere seg selv og at årsmøtet dermed 

vedtar styret som sådan og ikke det enkelte verv.  

Vedtak:  

Verv Navn Periode 

Leder Tone Reneflot Thoresen 1 år 

Kasserer Ellen Ørpen Aamodt 2 år 

Sekretær Maria Rosenberg 2 år 

Styremedlem Jeanette Henriksen 1 år 

Styremedlem May Janne Botha Pedersen 2 år 

Styremedlem Liv Gravdahl 1 år 

Styremedlem Anne Lise Rian 1 år 

Revisor Hanne Berit Ryen 1 år 

Revisor Torill Huseby 1 år 

Valgkomiteen Linda Moholdt Nordgården 2 år 

Valgkomiteen Berit Storvoll 1 år 

Valgkomiteen Christine Myhre Bråthen 2 år 

 
 

 
 

 

Referent: Maria Rosenberg 

 

 



Protokoll fra Årsmøte i NovaPro 14. mars 2018 

 

5 
 

Protokollen gjenspeiler det som ble vedtatt på årsmøtet.  

 

 

 

 

 


