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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. 

 

 

 

NØKKELTALL 2018-2019 

Fjorårets tall står i parentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

107 

(104) 

17 

(12)    

XX 

Medlemmer 

495 

23 

(27) 

Nominerte Årets 

kvinnelige forbilde 

 

Kandidater på styrekandidatlista 

Deltakere på arrangement hos 
NovaPro i 2019 

 

3700 

(4500) 

760 

(753) 

Medlemmer i NovaPro 

Stemmer Årets 

kvinnelige forbilde 

 

Medlemmer i NovaPro sin facebook-gruppe 
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STYRET 2018-2019 

Styret ble valgt i årsmøtet 14. mars 2018 og har bestått av syv kvinner som konstituerte seg med en leder, 

en kasserer og en sekretær. Styret har hatt åtte styremøter i perioden mars 2018 til mars 2019. Styremøtene 

arrangeres på rundtur av styrets medlemmer og vi møtes som oftest på hverandres arbeidsplasser. 

Styremøtene varer vanligvis et par timer og legges til tidspunktet som passer best for flertallet – vi har både 

hatt styremøter før jobb, på ettermiddagen og på kvelden, alt avhengig av hva som har latt seg gjennomføre. 

De fleste styremøtene er rene arbeidsmøter, men møtet før jul var det juleavslutning med hyggelig middag.  

 

 

 

 

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 
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STYRETS VURDERING 

NovaPro har hatt et aktivt år med mange arrangement og kurs. Det har vært svært god deltakelse på de 

aktivitetene vi har arrangert. NovaPro har tre tydelige satsningsområder: 

 Vi skal arbeide for å bedre balansen mellom menn og kvinner der beslutninger tas.  

 Vi skal arbeide for å identifisere, synliggjøre og ta i bruk de kvinnelige ressursene i Ringeriksregionen 

hvor vi deler, styrker, løfter og heier på hverandre.  

 Vi 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  

Det er vanskelig å vurdere om vår aktivitet har klart å bedre balansen mellom kvinner og menn der 

beslutninger tas i Ringeriksregionen, men det vi er helt sikre på er at vi har bidratt til å få større 

oppmerksomhet på utfordringen lokalt. 

Gjennom kåringen av årets kvinnelige forbilde setter vi hvert år fokus på alle de flotte, engasjerte og dyktige 

kvinnene Ringeriksregionen har. Vi håper også dette kan virke inspirerende og motiverende på andre kvinner 

i regionen. Vi har også bevisst brukt lokale krefter i arrangement og aktiviteter. 

Vi er helt klart et åpent delingsnettverk hvor mange kvinner finner det nyttig og naturlig å delta. Det ser vi på 

antall medlemmer, antall deltakere på våre aktiviteter og følgere på vår facebookgruppe. 

Vi mener at NovaPro sitt arbeid fortsatt vil være viktig fremover. Dette ser vi også i forhold til dagsaktuelle 

saker nasjonalt som f.eks Metoo, kvinners deltakelse i styrer og ledergrupper, abortspørsmål og 

svangerskapspermisjon. Vi er av den mening at det tas bedre beslutninger der det er balanse mellom kvinner 

og menn, og vil på ulike måter fortsatt arbeide videre for dette innen Ringeriksregionen. 

Styret i NovaPro 2018-2019. Foto fra Ringerikes Blad. Fotograf: Elin Harstad Iversen 
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SYNLIGGJØRING AV KVINNELIGE RESSURSER I 

RINGERIKSREGIONEN 

NovaPro skal arbeide for å identifisere, synliggjøre og ta i bruk de kvinnelige ressursene i Ringeriksregionen 

hvor vi deler, styrker, løfter og heier på hverandre. I 2018-2019 er dette blant annet gjort gjennom kåringen 

av årets kvinnelige forbilde.  

 

ÅRETS KVINNELIGE FORBILDE 2018 

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 Iselin Huseby, Hilde Brørby Fivelsdal, Lena Fossheim, 

Unn Teslo (jury-leder) og May Janne Botha Pedersen som bindeledd til NovaPro sitt styre.  

Prisen for årets kvinnelige forbilde går til en kvinne som fremstår som et godt forbilde gjennom sitt 

engasjement og som har gjort en ekstraordinær innsats som utgjør en forskjell lokalt eller globalt. 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 23 kandidater som ble nominert til Årets kvinnelige forbilde (alfabetisk rekkefølge):  

Anja Stenslette Helene Halvorsen Kirsti Lien Svarstad Monica Sik Holm 

Anne Trine Høibakk Hilde Dahlen 
Kjersti Dybfest 
Thomasrud 

Pia Mandt 

Annlaug Nielsen Inger Helen Wien Marlene Solem Solfrid Grøndahl 

Britt Celine 
Oldebråten 

Janka Cathrine 
Aasen 

Marte Helleseter 
Hval og Guro 
Helleseter 

Susanne Øverby 

Charlotte Baksvær Karin Källsmyr 
Michelle Varga 
Weme 

Thea Våreid 
Sørensen 

Hege Kjørstad Kathrine Marthinsen Miriam Rasch  

 

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.  

 

 

 

 



 

7 
 

7 Årsmelding med regnskap NovaPro 2018-2019 

  

 

 

I år var det 3700 som stemte i kåringen av finalistene i Årets kvinnelige forbilde. I fjor kom det inn totalt 4500 

stemmer, mens det året før ble avgitt 2198 stemmer.   

Følgende var finalister til Årets kvinnelige forbilde 2018 (alfabetisk rekkefølge):  

Anja Stenslette 

Britt Celine Oldebråten 

Guro Helleseter og Marte Helleseter Hval 

Kathrine Martinsen 

Susanne Øverby 

 

 

 

 

 

 

De nominerte til årets kvinnelige forbilde. Fotomontasje fra Ringerikes Blad. 
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Under arrangementet Lillelørdag på Klækken hotell 22.januar 2019 ble Guro Helleseter og Marte Helleseter 

Hval kåret til årets kvinnelige forbilder 2018. En enstemmig jury ledet av Unn Teslo hadde følgende 

begrunnelse for kåringen: 

 

Marte og Guro er to unge kvinner som i 2012 etablerte Showskolen AS. De har utviklet denne til 

en levedyktig bedrift.  De har på grunnlag av sine egne talent bygget opp en musikk-, dans og 

teaterskole, en lokal arbeidsplass med flere ansatte. De har utviklet et kulturtilbud til glede for folk i 

alle aldre i regionen. 

I Ringeriksregionen er det stor oppmerksomhet på behovet for vekst av arbeidsplasser i årene 

som kommer. Andelen kvinnelige gründere er lav i Norge. Marte og Guro viser vei og er 

foregangskvinner som har hatt mot til å etablere en virksomhet, vist stayerevne og engasjement 

for å skape noe nytt.  De er forbilder for andre jenter som tørr i fremtiden. 

 

Årets kvinnelige forbilder mottok også en pris fra Ringerikskraft på kr 5000. Pengene skal gå til et formål 

som vinneren mener fortjener ekstra oppmerksomhet og anerkjennelse for sitt engasjement.  

Gratulerer til Årets kvinnelige forbilder 2018 og lykke til med det videre arbeidet!  

  

Vinnere av Årets kvinnelige forbilder 2018 var Marte Helleseter Hval og Guro Helleseter.  
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ARBEID FOR Å BEDRE BALANSEN MELLOM MENN OG 

KVINNER DER BESLUTNINGER TAS 

NovaPro skal arbeide for å bedre balansen mellom menn og kvinner der beslutninger tas. Dette er i 2018-

2019 blant annet gjort gjennom NovaPro sin styrekandidatliste, kurs i styrearbeid og flere nettverksmøter.   

 

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 og andre som skal finne 

nye styrekandidater, samt å gjøre flere av de som ønsker å være styrekandidater kjent og slik 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. 

 

FOREDRAG AV LISBETH NORMAN: VIL JENTER SATSE DET SOM SKAL 

TIL FOR Å FÅ MAKT OG INNFLYTELSE? 

NovaPro og Ringerike bibliotek inviterte 6. juni til en helaften der kvinnelig lederskap sto i sentrum. 

Tidligere leder av Norsk sykepleierforbund og statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Lisbeth 

Normann, holdt et engasjerende foredrag for om lag 110 tilhørere i biblioteket. Temaet var hindringer og 

muligheter for kvinner som vil bli ledere.  

Normann oppsummerte med at veien til topps krever synliggjøring av egne resultater og leveranser, ikke gi 

opp når ukjente oppgaver krever ekstra innsats, skift arbeidsplass hvis du har en dust til sjef, tro på egne 

forutsetninger, grip de mulighetene som kommer, jobb jevnt og systematisk, gjør deg relevant og tilgjengelig, 

rekk opp hånda, ta ordet, stå i offentligheten, vær faglig kompetent, bruk mentor, veileder eller coach og velg 

riktig partner. 

Hun oppfordret kvinnene i Ringeriksregionen til å ta utfordringen hvis anledningen byr seg. «Bare å si ja! – 

det meste ordner seg». Etter foredraget ble kvelden avsluttet med lystig Hønefossrevy på Gledeshuset.  



 

10 Årsmelding med regnskap NovaPro 2018-2019 

 

NETTVERKSMØTE OM KVINNER I LOKALPOLITIKKEN:  

HVORFOR LA ANDRE BESTEMME FOR DEG? 

NovaPro arrangerte temamøte for å få flere kvinner inn der de politiske beslutningene tas, engasjere seg mer 

i samfunnsspørsmål og bli mer bevisst i forhold til bruk av stemmeretten. Hvordan kan vi påvirke politiske 

avgjørelser? Med temaet «Hvorfor la andre bestemme for deg?» ville NovaPro sette fokus på kvinner i 

lokalpolitikken. Med gode innledninger fra May-Britt Nordli, Inger Kammerud, Sandra Bruflot og Kirsten 

Orebråten ble det ivrig debatt blant de engasjerte deltakerne. Flere gode ideer til hvordan man kan rekruttere 

og beholde kvinner i lokalpolitikken kom frem. 

 

KURS I STYREARBEID 

I oktober deltok 24 kvinner på kurs i styrearbeid som gikk over to kvelder. Det var inspirerende å se at 

mange dyktige, lokale kvinner har interesse for styrearbeid og ønsker å heve sin kompetanse på området. 

NovaPro har en oversikt over medlemmer som ønsker å være aktuelle for styrer i Ringeriksregionen, og 

her kom det til flere navn som følge av kurset. Takk til Arild Søland i IBU og Pål Søland i Board 

Performance Program. 
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NETTVERKSARBEID 

NovaPro 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 

 

ØKONOMI OG ØKONOMISTYRING FOR IKKE-ØKONOMER 

Rundt 30 NovaPro-damer møtte opp på Ringerike sykehus i april 2018 for å få et innblikk i økonomifaget. 

Inger Lise Øen ga oss et innblikk i økonomifaget og økonomistyring av sykehus og May Janne Botha 

Pedersen fortalte om selve sykehuset og hennes stilling som klinikkdirektør. 

 

RINGERIKSDAGEN 

NovaPro var tilstede med egen stand på årets Ringeriksdag i september. Standen fikk mye besøk og vi fikk 

delt ut informasjon og snakket med flere interesserte kvinner. Noen nye medlemmer ble det også den dagen. 

Det var trekning av billetter til LilleLørdag for de som ble medlemmer på Ringeriksdagen.  
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NETTVERKSMIDDAG MED IDA BØRRESEN 

I november 2018 arrangerte NovaPro nettverksmiddag der Ida Børresen, tidligere direktør i Stortingets 

administrasjon, delte sine refleksjoner om «Veien til ledelse». Det ble gode samtaler om kvinner i ledelse på 

Hotel General denne kvelden.  

 

8. MARS-ARRANGEMENT SAMMEN MED SOROPTIMISTENE OG 

RINGERIKE BIBLIOTEK  

På kvinnedagen 2019 arrangerte NovaPro, i godt samarbeid med Soroptimistene og Ringerike bibliotek, en 

flott ettermiddag. Forfatter og språkforsker Helene Uri holdt foredrag om Kvinner, menn og språk. Det var 

også musikalske innslag og lett servering. 8.mars arrangementet var utsolgt med hele 120 deltagere.  
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LILLELØRDAG 

Lillelørdag har blitt en tradisjon og et viktig nettverksarrangement for NovaPro. I januar 2019 var det 

Lillelørdag – 5 års jubileum-  med foredrag, tapas og kåring av årets kvinnelige forbilde 2018. Arrangementet 

ble holdt på Klækken hotell. 210 deltakere fikk med seg foredrag av Anne Lindmo og Monica Thallinger, 

gripende slampoesi av Sofie Frost og underholdning fra Musikalkollektivet. Kveldens høydepunkt var 

kåringen av Guro Helleseter og Marte Helleseter Hval til 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!  
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SAMARBEIDSPARTNERE OG STØTTESPILLERE 

Uten gode samarbeidspartnere og støttespillere kunne ikke NovaPro drevet sin virksomhet. Vi vil gjerne få 

takke følgende organisasjoner og bedrifter for godt samarbeid og støtte i 2018-2019:  

 Ringerike Soroptimistklubb  

 Ringerike bibliotek 

 Hønefoss sparebank  

 Røyse Frukt- og Bærpresseri AS  

 ECiT 

 Bilia  

 Roar Løhre malerfirma  

 Futuria 

 Reklameservice  

 Kuben Hønefoss  

 Ringbillett  

 Klækken hotell  

 Ringerike utvikling  

 Ringerike Næringsforening  

 Mix Ullerål  

 Pizzabakeren Hønefoss  

 Ringerike kommune 

 Fiber 1 

 Sandvold Boliger 

 Ringerikskraft 

 Stua Fjeld 

 Tritonos 

 Sparebank1 Ringerike Hadeland 

 Hadeland Glassverk 

 

 

ØKONOMI 

NovaPro sitt regnskap følger kalenderåret. Regnskapet for 2018 viser at foreningen har trygg økonomi, tatt 

i betraktning at man fortsatt er i en oppstartsfase. Imidlertid er vi fortsatt avhengige av gode støttespillere 

og økt medlemsmasse for å få en solid økonomi med handlingsrom til å skape aktiviteter og utvikling. 

Overskuddet fra 2018 overføres til neste års driftsbudsjett.  

Hønefoss, mars 2019 
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