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NovaPro er et åpent nettverk for
engasjerte kvinner
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NovaPro er et åpent delingsnettverk hvor kvinner øker trygghet og tro på egne
ferdigheter. Vi arbeider for å bedre balansen mellom menn og kvinner der beslutninger
tas gjennom å identifisere, synliggjøre og ta i bruk de kvinnelige ressursene i
Ringeriksregionen.

I NovaPro deler, styrker, løfter og heier vi på hverandre. Nettverket er åpent for alle som
har tilknytning til Ringeriksregionen og som kjenner en tilhørighet til det nettverket står
for.

NovaPro er frittstående og partipolitisk nøytral. Foreningens styre kan samarbeide med
andre personer, foreninger, institusjoner eller virksomheter i saker av felles interesse. 

Nøkkeltall 2020-2021
Nøkkeltallene viser status  per årsmøtet 2021. Fjorårets tall står i parentes.

Medlemmer
79

(112) Antall på
styre-

kandidatlista
16

(16)

Deltakere på
NovaPro-

arrangement
155

(450)
Medlemmer
i Facebook-

gruppa
875

(808)

Stemmer i
årets kvinnelige

forbilde
AVLYST
(2000)

Nominerte til
årets kvinnelige

forbilde
AVLYST

(28)



Ellen Ørpen Aamodt
 

Kasserer

Tiril Beatrix Uglum
 

Styremedlem

May Janne 
Botha Pedersen

 
Styremedlem

Ida Mathiesen 
 

Styremedlem

Harriet Slaaen
 

Sekretær

Gro-Helene Eid
Skalstad

 
Styremedlem

Styret 2020-2021
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Styret ble valgt i årsmøtet 12. mai 2020 og har bestått av syv kvinner som konstituerte seg selv.
Styret har hatt syv styremøter. Styremøtene arrangeres på rundtur av styrets medlemmer og vi
møtes som oftest på hverandres arbeidsplasser etter arbeidstid.  I 2020 har flere av styremøtene
blitt holdt digitalt som følge av COVID-19 og smittevern. Styremøtene varer vanligvis et par
timer og legges til tidspunktet som passer best for flertallet. 

Tone Reneflot 
Thoresen

 
Styreleder

Valgkomité:
Anne Lise Rian

Linda Moholdt Nordgården
Christine Myhre Bråten

Revisorer:
Hanne Berit Ryen

Torill Huseby



NovaPro har, som alle andre, hatt et annerledes år preget av endring og avlysning av
sosiale arrangementer. Vi startet året sterkt med flere arrangementer, men har vært nødt
til å avlyse og tenke nytt rundt flere planlagte arrangement. 

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.

Gjennom kåringen av årets kvinnelige forbilde setter vi hvert år fokus på alle de flotte,
engasjerte og dyktige kvinnene Ringeriksregionen har. Dessverre var heller ikke dette mulig
å gjennomføre i år grunnet koronapandemien, og et ønske om at en slik kåring fortjener en
skikkelig feiring. Vi har troen på å gjennomføre innen utgangen av 2021.

Vi ønsker å være et  åpent nettverk for engasjerte kvinner.  Vi mener fellesskap og nettverk
er viktig både for den enkelte, men også for utviklingen av Ringeriksregionen som samfunn
og attraktivt bo- og næringsområde.  

I 2020 har det vært økt oppmerksomhet på kvinner og økonomi.  Gjennom DnB sin
kampanje "Hvem eier verden?" ble det synliggjort at kvinner kun eier 20 % av private
aksjer i Norge. Dette har ført til belysning av et viktig tema og viktige diskusjoner både i
media og i mindre fora. Nova Pro ønsker å bidra til at kvinner får kunnskap og verktøyene vi
trenger for å kunne ta mer kontroll over egen økonomi og investering. Som en del av dette
arbeidet skal DnB med sitt initiativ #huninvesterer holde foredrag på NovaPro sitt årsmøte
2021. Dette foredraget handler om "Smart sparing" og skal gi deltagerne innsikt og
motivasjonen til å begynne å investere. Selv om flere arrangementer med kvinner og
økonomi som tema har blitt avlyst som følge av pandemien, håper vi at vi kan
gjennomføre flere arranegmenter med fokus på kvinner og økonomi i 2021. 

Vi mener at det tas bedre beslutninger der det er balanse mellom kvinner og menn, og  vil
på ulike måter fortsatt arbeide videre for dette i Ringeriksregionen. 

Styrets vurdering
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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. 

NovaPro vil synliggjøre kvinnelige
ressurser i Ringeriksregionen
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Engasjement for byutvikling
Årsmøtet  i NovaPro i 2020 ble avsluttet med et fint innlegg av to engasjerte damer i Ringerike
Næringsforum. Linn Marie Hallum er Ringerikskvinne og Kristin Ranem Rønsdal er innflyttet,
men begge er engasjerte og jobber med byutvikling i Hønefoss.

"Det er utfordrende tider for mange av deres medlemmer og de jobber hardt i RNF for å støtte
som best de kan. De oppfordrer alle til å være gode ambassadører for vår by og region, og handle
lokalt! NovaPro og Ringerike Næringsforening ønsker å se på nye muligheter for samarbeid."

Utdrag fra omtale av foredraget på NovaPros Facebookside.

Linn Marie Hallum og Kristin Ranem Rønsdal fortalte med engasjement om byutvikling på digitalt årsmøte.



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

Dette er i 2020- 2021 blant annet gjort gjennom NovaPro sin aktive styrekandidatliste og flere
nettverksmøter. Vi satte også fokus på personlig utvikling  og positiv kommunikasjon gjennom
et spennende foredrag om hersketeknikker i regi av Vibeke Holtskog. 

NovaPro jobber for å bedre
balansen mellom kvinner og
menn der beslutninger tas
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Styrekandidatlisten: NovaPro vil få
flere kvinner inn i styrer i
Ringeriksregionen
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. 



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.  I 2020 har vi
vært opptatt av å skape møteplasser som er trygge og inkluderende slik at flest mulig vil delta.
Selv om flere arrangementer har blitt utsatt som følge av den globale pandemien, opplever vi
at de arrangementene vi har kunnet gjennomføre har vært viktige møteplasser for alle
deltakere.

Nettverksarbeid for deling,
trygghet og tro på egne
ferdigheter
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Nettverkskvelder - en mulighet til å bli bedre kjent med
hverandre 

I perioden arrangerte NovaPro to nettverkskvelder uten program. Det ble hyggelige og gode
erfaringer, og dette er noe vi ønsker å gjøre mer av. På nettverkskvelden i oktober på
Gledeshuset i Hønefoss kom en god samling kvinner med ulik nasjonalitet, bakgrunn, alder,
kunnskap og erfaring, men alle med et ønske om å bli kjent, dele og lære av hverandre. Vi fikk
mange innspill og tilbakemeldinger i de gode samtalene rundt bordene.  Også 
 nettverkskvelden på Værket Industribar i februar ble en mulighet til å møte nye bekjentskaper
i en uformell setting.  Vi vil sette enda mer fokus på nettverksbygging, aktiv inkludering og
erfaringsutveksling i rammer som også gjør det trygt å komme som ukjent/alene.

Bilde fra fjorårets nettverkskveld på Værket industribar hvor vi stiftet nye
bekjentskaper og fikk hilse på konkurranseinstinkt.
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Nettverkskveld på Tyrifjord Golfklubb
Selv med begrensede muligheter for å gjennomføre fysiske arrangementer fikk vi
heldigvis gjennomført en hyggelig kveld på Tyrifjord Golfklubb 6. oktober. 

Med begrensede plasser ble det raskt fullt på arrangementet, for det var flere som var
nysgjerrige på denne sporten. Her var vi mange som fikk prøve oss på golf for første gang,
og noen litt mer erfarne kunne bidra med gode råd i tillegg til at vi hadde vår helt egne
guide. Og etter mye latter og gode slag ute på greenen fikk vi servert nydelig mat i kafeen. 

Daglig leder Anna Crawford holdt et spennende
innlegg om Golfklubben hvor vi fikk høre litt om
hennes bakgrunn, den daglige driften av
Tyrifjord Golfklubb og deres visjoner og
utfordringer.

 Alle fikk prøve seg på greenen.  Blide damer på rad og
rekke fikk øve på svingen sin. 

Vi fikk servert en nydelig høstsuppe som varmet 
godt etter god innsats på greenen.  Praten gikk livlig rundt
bordet!

Anna Crawford, daglig leder i Tyrifjord Golfklubb.
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Sommeravslutning på Kistefos

Her fikk vi bli med "behind the scenes" på
dette flotte og historierike museet.
Engasjert ga Espeland oss innblikk i
hvordan Kistefos så mulighetene når
covid-19 traff Norge og planene for
sesongen måtte endres raskt. Vi fikk også
et innblikk i Espelands første tid som
direktør og hvilke grep hun har tatt for å
gjøre Kistefos tilgjengelig og attraktivt. 

Vi gjennomførte en fin og innholdsrik sommeravsluting på Kistefos museet den 8. juni med
30 antall deltakere. Vi fikk omvisning på museumsområdet og i The Twist av
museumsdirektør Birgitte Espeland. 

Etter omvisning gikk turen til Klækken hotell, hvor vi kunne nyte
sommerkvelden i hotellhagen med god mat og hyggelige
samtaler.

Vi følte oss både heldige med været, en fantastisk omvisning og
muligheten til å kunne gjennomføre et arrangement i trygge
omgivelser.

Museumsdirektør Birgitte Espeland fortalte om både kunst
og drift av museum i en pandemi under omvisningen. 
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Med årets pandemi over oss, og usikker fremtid med tanke på smittespredning og
smittevernregler, ble temaet Lillelørdag og kåringen av årets forbilde diskutert på flere av våre
styremøter. Til syvende og sist fant vi det ikke forsvarlig, eller rettferdig for vinneren av årets 
 kvinnelige forbilde, å arrangere Lillelørdag 2020.  

Det ble dermed bestemt at arrangementet Lillelørdag, nominasjoner og kåring av årets
kvinnelige forbilde 2020 måtte utsettes på ubestemt tid.  Men, vi har troen på at
arrangementet  og kåringen blir en realitet innen utgangen av 2021. Se faksimile fra Ringerikes
Blad under:

Årets kvinnelige forbilde blir
utsatt et år

Utdrag fra Ringerikes Blad 24.11.2020

"Det lokale kvinnenettverket har vært i tenkeboksen, og nå har styret tatt en
beslutning om å vente med kåringen av Årets kvinnelige forbilde 2020.
– Vi ønsker å se an situasjonen med tanke på koronapandemien, fordi vi synes det
må være en skikkelig markering av årets forbilde, sier styreleder Tone Reneflot
Thoresen i Novapro. 

Årets kvinnelige forbilde i Ringeriksregionen har blitt kåret i seks år på rad. Vinneren
har blitt kåret på høytidelig vis, under Nova Pros årlige festkveld Lillelørdag i januar
hvert år. Denne gangen sier det seg selv at et slikt arrangement ikke er
gjennomførbart.

Men det er ingen planer om å slutte med kåringen, forsikrer Thoresen:
– Vi skal gjennomføre en kåring innen utgangen av 2021, med mål om at det aller
helst skal skje før sommeren.

Engasjementet rundt kåringen har vært stort helt siden starten i 2014. Sist gang var
det Anja Stenslette fra Jevnaker som gikk helt til topps. Hun fikk prisen for sitt arbeid
med å sette søkelys på kvinnesykdommen endometriose. Det skjedde foran en
fullsatt sal med mer enn 200 festpyntede deltakere på Klækken hotell – en drøy
måned før pandemien brøt ut i Norge."

Korona setter stopper for forbilde-kåring:
 – Det må være en skikkelig markering
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Webforedrag om hersketeknikker
Hva er hersketeknikk? Hvem bruker dem? Og hvordan kan du møte dem i
hverdagen? Dette var noe av det Vibeke Holtskog snakket om under
foredraget "Å herske og beherske". 

Det ble en informativ og øyeåpnende kveld da vi gjennomførte vårt første heldigitale
arrangement og inviterte Vibeke Holtskog til å fortelle om hersketeknikker. Holtskog fortalte at
hersketeknikker er noe de aller fleste bruker, men de færreste av oss er det bevisst. Det vi alle
merker ar at hersketeknikker påvirker oss negativt:

– Når hersketeknikker virker, får de deg ut av balanse, gjør deg nervøs og usikker. Du kan føle
deg tilsidesatt, mindreverdig, ubekvem eller forbannet. Ved å lære om ulike hersketeknikker,
kan det være lettere å vite hvordan man skal reagere om man blir utsatt for dem, fortalte
Vibeke Holtskog under foredraget. 

Gjennom praktiske eksempler og gruppeoppgaver ble deltakerne kjent med de ni vanligste
formene for hersketeknikk, og hvordan vi best kunne møte dem. Foredraget var engasjerende
og satte i gang gode refleksjoner og diskusjoner blant de 30 deltakerne. 

Vibeke Holtskog er utdannet innen retorikk, kommunikasjon og ledelse. Hun er foredragsholder
og forfatter av flere bøker.  I kurset om hersketeknikker ønsker hun å gjøre andre bevisst på
hersketeknikker og hvordan handle på best mulig måte når man blir utsatt for en hersketeknikk.
Foto: Vibeke Holtskog.



Ringerike Soroptimistklubb og kvinnenettverket NovaPro har tradisjon for å sammen markere
8.mars. Det gjorde vi i år også! Vi hadde en felles komite som så på mange løsninger for å få til
en markering i denne utfordrende tiden. I år ble vår markering gjennomført digitalt pga.
smittevernhensyn, med 52 engasjerte deltakere.
 
Styreleder Tone Reneflot Thoresen skrev et stykke om årets 8. mars arrangement:
"Året som har gått har vært særs utfordrende for kvinner. Gjennom koronapandemien har
kvinner stått i frontlinjen som helsearbeidere, omsorgspersoner, samfunnsarrangører og ikke
minst som sterke nasjonale ledere i kampen mot pandemien. Flertallet av landene som har
bremset koronapandemien best, og samtidig håndtert økonomiske- og helsemessige
konsekvenser på en god måte, ledes av kvinner. Samtidig rammes kvinnene hardt i
pandemien, av økende vold i hjemmet, mer ubetalte omsorgsplikter, større arbeidsledighet og
fattigdom.

Derfor mener vi at det er ekstra viktig å markere den internasjonale kvinnedagen i år.
Hovedappellen vil kommunalsjef Marianne Mortensen holde. Hun vil sette søkelyset på den
økende volden i nære relasjoner og hvordan denne pandemien har rammet kvinner hardt. I
tillegg vil Ringerike Soroptimistklubb, ved president Hege Busterud og
NovaPro – Kvinnenettverk i Ringeriksregionen ved leder Tone Reneflot Thoresen holde en
liten appell hver.

Siden det av smittevernhensyn ikke blir noe fysisk arrangement markerte vi den  
 internasjonale kvinnedagen og hva som er spesielt fokus i 2021 med et digitalt arrangement.
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8. mars i samarbeid med Ringerike
Soroptimistforening

 

Det globale temaet for årets markering av
kvinnedagen er “Women in Leadership:
Achieving an equal future in a COVID-19
world”. Temaet skal feire den enorme
innsatsen jenter og kvinner over hele verden
gjør for å skape en mer lik og rettferdig fremtid
for alle. Temaet er en del av  «Generation
Equality» kampanjen til UN Women som blant
annet etterlyser kvinners rett til
medbestemmelser på alle områder av livet, lik
lønn, lik deling av ulønnet omsorg og
husarbeid, en slutt på alle former for vold mot
kvinner og jenter og helsetjenester som svarer
på deres behov." 8. mars arrangement anno 2021. Foto: Tone Thoresen. 



Styret i Nova Pro  ønsket å belyse det varierte grunnlaget for å være medlem i
kvinnenettverket som finnes blant våre medlemmer. Og denne informasjonen ønsket vi
formidlet fra våre medlemmer. 

I tillegg så vi behovet for å øke følgere på sosiale medier, herunder Facebook, og med dette
også øke medlemsmassen. Med dette  som mål ble det opprettet en kampanje på Facebook
hvor et utvalg medlemmer presenterte seg. og oppga bakgrunn for deres medlemskap i
NovaPro. Det ble mange flotte presentasjoner fra medlemmer med varierte bakgrunner. De
fleste i styret stilte også opp med sine presentasjoner.
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Medlemskampanje på sosiale
medier

Konklusjon på kampanjen er at dette er en langsiktig prosess, men engasjementet på våre sider
var betraktelig større en normalt og vi økte antall følgere med 67 i perioden. I tillegg antas det å
kommet til ett medlem i løpet av kampanje perioden. En slik kampanje skaper engasjement fra
både medlemmer og følgere, og er en positiv aktivitet for arbeid med sosiale medier

Aktiviteten ga mersmak og vi ønsker å holde flere lignende kampanjer for å skape engasjement
og oppmerksomhet rundt Nova Pro. 

Medlemspresentasjonene ble delt på Facebook og Instagram til stort engasjement. Her ser vi Unn Teslo sin
presentasjon. 



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
2020-2021:

Samarbeidspartnere og
støttespillere
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Ringerike Soroptimistklubb
Hønefoss sparebank
ECIT
Klækken hotell

Ringerike kommune
Ringbo
Sparebank1 Ringerike Hadeland
Kistefos
Tyrifjord Golfklubb

Hønefoss Sparebank var hovedsponsor for Lillelørdag 2020. Nova Pro takker for fortsatt godt samarbeid i
2020 og 2021. Foto: Jarran Flokkmann

Grunnet færre arrangement året 2020/21 er det naturlig at
vi også har færre samarbeidspartnere. 



NovaPro sitt regnskap følger kalenderåret. Regnskapet for 2020 viser at foreningen har trygg
økonomi. 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 2020 overføres til neste års driftsbudsjett.

I mars 2020 ble det iverksatt en rekke nasjonale tiltak for å hindre smittespredning i
forbindelse med koronaviruspandemien. Dette vedvarte i 2021, og medfører at NovaPro sitt
årsmøte blir avholdt digitalt den 24. mars.  Flere planlagte arrangementer er utsatt, mange er
gjort om til digitale arrangementer og styret har arbeidet kontinuerlig med å finne alternative 
 måter å drive nettverket på i en tid med sterke smitteverntiltak. 

Økonomi
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Koronaviruspandemien

Harriet Slaaen
 

Sekretær

Ellen Ørpen Aamodt
 

Kasserer

Tiril Beatrix Uglum
 

Styremedlem

Tone Reneflot
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Styreleder

Ida Mathiesen
 

Styremedlem

May Janne
Botha Pedersen

 
Styremedlem

 
 

Styremedlem



Regnskap
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Regnskap
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Hønefoss, 09.03.2021
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