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Statuttene for kåringen av årets kvinnelige forbilde  
 
NovaPro er ansvarlig for årlig kåring av årets kvinnelige forbilde i Ringeriksregionen.  
 
Styret i NovaPro er ansvarlig for å utnevne en jury, herunder jurylederen. Fjorårets vinner blir alltid 
forespurt om å sitte i juryen. Dersom fjorårets vinner ikke kan, blir tidligere vinnere forespurt. Juryen 
skal kun bestå av kvinner fra Ringeriksregionen. Det skal være fem medlemmer totalt, hvorav ett er 
fra styret i NovaPro.  
 
Kåringen skjer hvert år i forbindelse med arrangementet Lillelørdag i januar.  
 
Prisen går til en kvinne som:  

• Fremstår som et godt forbilde gjennom sitt engasjement.  

• Har gjort en ekstraordinær innsats som utgjør en forskjell lokalt eller globalt.  

• Har tilknytning til Ringeriksregionen.  

 

Nærmere om kåringen. 

Fra 2021 falt muligheten for stemmegivning via Ringerikes Blad bort. Styret endret derfor nominering 

og kåring i styremøte 18.10.2021 til følgende prosess: 

• Den åpne nomineringen av kandidater starter i begynnelsen av november gjennom en 
artikkel i Ringerikes blad og i våre egne kanaler.  

• Forslag til kandidater med begrunnelse, sendes via link til eget google-skjema. Frist til å 
nominere settes til tre uker etter publisering. 

• Sittende styremedlemmer i NovaPro kan ikke nomineres 

• Det er mulig å bli nominert flere ganger. 

• Kandidatene som nomineres skal kontaktes før presentasjonen i Ringerikes blad, for å sikre 
at teksten som er skrevet er korrekt og at de ønsker å bli presentert.  Samtidig kontrolleres 
kandidatenes tilknytning til Ringeriksregionen. Dersom det oppstår usikkerhet om en 
kandidat har tilstrekkelig tilknytning, skal dette avklares med styret på tidspunktet før 
kandidatene presenteres i Ringerikes Blad.  

• Alle de nominerte presenteres kort i våre kanaler og i Ringerikes Blad. 

• Juryen får i oppgave å innstille fem nominerte og der i blant vinneren. De fem nominerte 
kandidatene presenteres nærmere av Novapro og Ringblad. 

• Vinneren kåres på Lillelørdag hvor hun mottar et diplom med juryens begrunnelse.  


