
 

 

 

Protokoll fra årsmøte 2019 

Dato: 20.3.2019, kl. 18.30 

Sted:  Fengselet, Hønefoss sentrum 

 

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: Nan Rogstad og Anne Kristin Moen Frivold ble valgt til å underskrive protokollen.  
 

 

Sak 4 - Godkjenning av fullmakter 

Vedtak: Ingen møtedeltakere hadde med seg fullmakter. Det var 24 stemmeberettigede 

fremmøtte. 

 

 

Sak 5 - Godkjenning av innkallingen 

Vedtak: Innkallingen ble godkjent.  

 

 

Sak 6 - Årsmelding 

Styret, ved sekretær, presenterte årsmeldingen.  

Det ble stilt spørsmål fra en møtedeltaker om hvor mange forespørsler styret har fått om 

styrekandidatlisten og om styret gjør en oppfølging i etterkant av slike henvendelser. Styret 

opplyste at vi har fått om lag 10 henvendelser om listen.  

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

Styret, ved kasserer, presenterte regnskapet.  

Det ble stilt spørsmål fra en møtedeltaker om utsiktene for å få sponsing fortsatt vurderes 

som gode i inneværende år. Styret svarte at mange av sponsorene har vært med i flere år og 

vi tror de kommer til å fortsette å støtte oss. Det er spesielt viktig med sponsorer til 

Lillelørdag. Styret planlegger å lage sponsorpakker og være tidlig ute med henvendelser om 

sponsing. Kasserer opplyste om positive sponsorer jevnt over.   

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

 

Styret, ved kasserer, presenterte forslag til budsjett.  

Det bles stilt spørsmål fra en møtedeltaker om hva sparringspartner prosjektet går ut på, og 

styret forklarte dette. Videre ble det stilt spørsmål om hvorfor NovaPro ikke har hatt så stor 

medlemsvekst det siste året; det er stor forskjell på antall medlemmer i Facebook gruppa og 

antall betalende medlemmer. Styret forklarte at det var en stor vekst forrige år, og at styret 

må se på tiltak fremover for å få videre vekst i antall medlemmer. Kanskje vi fremover må 

gjøre større forskjell på medlemmer og ikke-medlemmer?  

Vedtak: Budsjettet ble vedtatt.  

 

 

Sak 8 - Fastsetting av kontingent 

Kontingenten ble økt fra kr 300,- til kr 400,- sist år. Styret så ikke noe behov for endring av 
kontingenten for 2019/2020 og foreslo derfor ikke endring i kontingenten. Innbetalt kontingent 
gjelder ettårs-perioden fra 1.april 2019 -1.april 2020.  
 

Vedtak: Kontingenten beholdes på kr 400,- pr år fra 1. april 2019. Kontingenten er da gyldig 

til 1. april 2020. 

 

 

Sak 9 - Handlingsplan 

Styret, ved leder, presenterte forslag til handlingsplan.  

Det ble spilt inn at flere bedriftsbesøk er ønskelig, samt at et tidligere arrangement i «speed-

date» format hadde vært vellykket og gjerne kunne gjentas. Videre at det kan være ønskelig 

med kurs også om andre tema enn styrearbeid. Styret bør spørre medlemmene om hvilke 

kurs de har behov for.  

Vedtak: Følgende handlingsplan ble vedtatt:  

HANDLINGSPLAN: NovaPro - kvinnenettverk i Ringeriksregionen 2019-2020 

 Vervekampanje for nye medlemmer. 

 Sende ut jevnlige medlemsbrev/nyhetsbrev 
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 Starte opp arbeidet med satsningsområdet sparringspartnere. Hvordan kan vi bli et 

nettverk med gode sparringspartnere for hverandre. 

 Knytte tettere kontakt med det lokale næringslivet for å synliggjøre oss og arbeidet 

med flere kvinner inn i styrer og ledergrupper. 

 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 20.mars årsmøte med foredrag 

o Mai «Dette brenner jeg for»: Gründer Anne Marte Ruud Evang fra Ask går 

o Juni- Sommeravslutning. Omvisning og foredrag om Utøya. Foredrag 

«Ytringsfrihet, debattkultur og kvinnelig deltagelse i samfunnsdebatten» 

Avsluttes med middag. 

o Høsten 2019 Hvis nok interesse: nytt kurs i styrearbeid, to kvelder a 3 timer, 

o Nettverksmiddager 

 Gjennomføre nominering av Årets kvinnelige forbilde 2019 i samarbeid med 

Ringerikes Blad. 

 Januar 2020 - Lillelørdag og kåring av årets kvinnelige forbilde 

 Synliggjøre NovaPro i media 

 Øke antall kvinner på styrekandidatlisten og markedsføre den enda bedre. 

 

 

Sak 10 - Innkomne saker 

a) Forslag fra styret om valgkomiteinstruks 

I vedtektene står det at det skal vedtas en instruks for valgkomiteen av årsmøtet. Styret har 
utarbeidet en instruks som legges frem for årsmøtet. Instruks for valgkomiteen følger vedlagt 
protokollen.  
 
Vedtak: Instruks for valgkomite ble vedtatt.  
 
 

b) Forslag fra styret til vedtektsendringer  

Styret hadde, etter arbeidet med valginstruks, sett behov for en liten vedtektsendring da det i 
instruksen står at valgkomiteen legger fram en innstilling for årsmøtet, mens det i vedtektene 
står forslag.  
 
Styret hadde følgende forslag til endring av vedtektene:  
 
§9. Årsmøtet.  
Gjeldende tekst:  
9.10 Valgkomiteens forslag legges frem på årsmøtet. Det er vedtatt instruks for valgkomiteen 
som kun kan endres av årsmøtet.  
 
Forslag til ny tekst:  
9.10.Valgkomiteens innstilling legges frem på årsmøtet. Det er vedtatt instruks for 
valgkomiteen som kun kan endres av årsmøtet. 
 
Vedtak: Vedtektene § 9 ble endret i tråd med styrets forslag.  
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Sak 11 - Valg 

Valgkomiteens protokoll og innstilling ble presentert av komiteens leder Linda Moholdt 
Nordgården og lest opp verv for verv. Det ble gitt tilslutning ved applaus.   
 
Følgende verv var ikke på valg:  
Styremedlem Ellen Ørpen Aamodt (1 år igjen av valgt periode) 
Styremedlem Maria Rosenberg (1 år igjen av valgt periode) 
Styremedlem May Janne Botha Pedersen (1 år igjen av valgt periode) 
Valgkomiteen Linda Moholdt Nordgården (1 år igjen av valgt periode) 
Valgkomiteen Christine Myhre Bråthen (1 år igjen av valgt periode) 
 

Vedtak:  

Verv Navn Periode 

Leder Tone Reneflot Thoresen 1 år (gjenvalg) 

Styremedlem Ida Mathiesen Hatleberg 2 år (ny) 

Styremedlem Harriet Slaaen 2 år (ny) 

Styremedlem Tiril Beatrix Uglum 2 år (ny) 

Revisor Hanne Berit Ryen 1 år (gjenvalg) 

Revisor Torill Huseby 1 år (gjenvalg) 

Valgkomiteen Anne Lise Rian  2 år (ny, fra styremedlem) 

 
 
Følgende medlemmer gikk ut av sine verv og ble takket for flott innsats: Jeanette Henriksen 
(styremedlem), Liv Gravdahl (styremedlem), Anne Lise Rian (styremedlem) og Berit Storvoll 
(Valgkomiteen).   
 
 
Vedlegg til protokollen:  
Instruks for valgkomiteen 
Oppdaterte vedtekter etter årsmøtet 

 

Referent: Maria Rosenberg 

 

 

Protokollen gjenspeiler det som ble vedtatt på årsmøtet.  

 

Hønefoss,  

 

 

Nan Rogstad        Anne Kristin Moen Frivold 


