
 

 

 

Protokoll fra årsmøte 2021 

Dato: 24.03.2021, kl. 18.00 
Sted:  Nettbasert møte via Zoom 

 

Sak 1 - Valg av dirigent 

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

 

Sak 2 - Valg av referent  

Vedtak: Tiril Beatrix Uglum ble valgt som referent.  

Sak 3 - Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen  

Vedtak: Linda Moholdt Nordgården og Ingvild Magnus Haraldsen ble valgt til å underskrive 
protokollen.  

Sak 4 - Godkjenning av fullmakter 

Vedtak: Ingen møtedeltakere hadde med seg fullmakter. Det var 17 stemmeberettigede i 
møtet. 

 

Sak 5 - Godkjenning av innkallingen 

Vedtak: Innkallingen ble godkjent.  

 

Sak 6 - Årsmelding 

Styret, ved leder, presenterte årsmeldingen.  

Vedtak: Årsmeldingen ble godkjent.  

 

Sak 7 - Handlingsplan 

Styret, ved leder, presenterte forslag til handlingsplan.  

Vedtak: Følgende handlingsplan ble vedtatt med ett tilleggspunkt:  

HANDLINGSPLAN: NovaPro - kvinnenettverk i Ringeriksregionen 2021-2022 

 Vervekampanje for nye medlemmer.  
 Sende ut jevnlige medlemsbrev/nyhetsbrev  



Protokoll fra Årsmøte i NovaPro 24.mars 2021 

 Hvordan kan vi bli et nettverk med gode sparringspartnere for hverandre? Arrangerer 
kvelder med ulike temaer som vi sparrer sammen om, gode samtaler over bordet.  

 Knytte tettere kontakt med det lokale næringslivet for å synliggjøre oss og arbeidet 
med flere kvinner inn i styrer.  

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

 Bedriftsbesøk  
 Kurs i styrearbeid.  
 LinkedIn-kurs  
 Kommunikasjon f.eks Powertalk/retorikk/presentasjonsteknikk  
 Nettverkskvelder  
 Kvinner og økonomi  
 Delta på Ringeriksdagen  
 Markering av Kvinnedagen sammen med Ringerike Soroptimistklubb  

Noen av tiltakene vil trolig bli digitale pga koronasituasjonen.  

 Gjennomføre nominering av Årets kvinnelige forbilde 2021 i samarbeid med 
Ringerikes Blad.  Januar 2022 - Lillelørdag og kåring av årets kvinnelige forbilde  

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

Tilleggspunkt:  

 Produsere film om NovaPro 

 

Sak 8 - 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 9 - Fastsetting av kontingent 

Styret ser ikke noe behov for endring av kontingenten for 2021/2022. Innbetalt kontingent 
gjelder ettårs-perioden fra 1.april 2021 -1.april 2022.  
Vedtak: Kontingenten beholdes på kr 400,- pr år fra 1. april 2021. Kontingenten er da gyldig 
til 1. april 2022.  

 

Sak 10 - Innkomne saker 

Ingen innkomne saker. 
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