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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 samler, 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 2021-2022
Nøkkeltallene viser status  per årsmøtet 2022. Fjorårets tall står i parentes.

Medlemmer
108
(79) Antall på

styre-
kandidatlista

16
(16)

Deltakere på 
NovaPro- 

arrangement
1196
(155)

Medlemmer 
i Facebook- 

gruppa
909

(875)

Følgere på 
Instagram 

konto
373

 

Nominerte til 
årets kvinnelige 

forbilde
34

(AVLYST)



Ellen Ørpen Aamodt
 

Kasserer

Tiril Beatrix Uglum
 

Sekretær

May Janne 
Botha Pedersen

 
Styremedlem

Anna Crawford
 

Styremedlem

Ingvild Magnus 
Haraldsen

 
Styremedlem

Gro-Helene Eid
Skalstad

 
Styremedlem

Styret 2021-2022
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Styret ble valgt i årsmøtet 24. mars 2021 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 2021 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:
Linda Moholdt Nordgården

Christine Myhre Bråten
Ida Mathiesen

Revisorer:
Hanne Berit Ryen

Torill Huseby



NovaPro har, som mange, hatt enda 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. I 2021 ble formen for kåringen 
endret og NovaPro har for første gang alene hatt ansvar for hele prosessen fra nominasjon 
til kåring. Dette har ført til en ny og grundig prosess, hvor resultatet avgjøres av juryen fra 
første runde. På grunn av pågående restriksjoner i forbindelse med koronapandemien er 
kåringen av årets kvinnelige forbilde og Lillelørdag utsatt fra januar til 5. april. 

Vi ønsker å være et åpent nettverk for engasjerte kvinner. I 2021 har vi hatt økt 
oppmerksomhet på å i større grad på å vise bredden i medlemmene og målgruppen vår.
Blant annet har vi i samarbeid med REID laget filmen "Styrke gjennom fellesskap" som 
viser bredden og styrken et nettverk kan gi. Fellesskap og nettverk er viktig både for den 
enkelte, men også for utviklingen av Ringeriksregionen som samfunn og attraktivt bo- og 
næringsområde.  

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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Smart sparing
Årsmøtet  i NovaPro i 2021 ble avsluttet med foredraget Smart sparing fra DnB og
#huninvesterer. Aldri før har så mange kvinner investert i egen fremtid, og pilene fortsetter å
peke oppover også i 2021. Etter at DNB startet #huninvesterer har det i perioder vært flere
kvinner enn menn blant deres fondskunder - det er historisk!
Denne kvelden fikk deltagerne innsikt og motivasjon til å begynne å investere, samt smarte
sparetips.

https://www.facebook.com/hashtag/huninvesterer?__eep__=6&__cft__[0]=AZXz4C-QpMY3MF7crxWKucmnBNBNZt_04vnn2JZSiZKEkUB_je029wT8XVXbOg0EeSx02--ArAwF7X5vEAFUToEdnrN8arH2oOHkOCWLgQSa7gAI2RAacqA0iE5aEehlsbPWKDB9zT6nRgVvxV7kvr9U&__tn__=q


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

Dette er i 2021- 2022 blant annet gjort gjennom NovaPro sin aktive styrekandidatliste og flere 
nettverksmøter. Vi satte også fokus på å vise fram bredden i nettverket vårt og jobbe for å 
tydeliggjøre at NovaPro er for alle kvinner som ønsker å dele, styrke og heie på hverandre. 

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. 

Kurs i styrearbeid
Grunnet stor etterspørsel har NovaPro mål om å gjennomføre et nytt kurs i styrearbeid. Dette
har ikke latt seg gjøre i 2021 grunnet koronapandemien, men er et prioritert område for 2022. 



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 2021 har vi
forsøkt å tilby arrangementer og input som har vært verdifull påfyll i en tid hvor det aller meste
har måttet foregå digitalt.  Vi har vært heldige og kunnet gjennomføre noen fysiske
arrangementer som planlagt, men har også dette året måttet tilpasse oss stadige endringer og
utsettelser.  De arrangementene vi har gjennomført har vært svært givende og det har vært
svært hyggelig å kunne møtes igjen. 

Nettverksarbeid for deling,
trygghet og tro på egne
ferdigheter
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Slik lykkes du på LinkedIn

Hvordan "ser du ut" hvis noen søker deg opp på LinkedIn i dag?
Jobber LinkedIns algoritmer for deg eller mot deg?
Hvor bevisst er du på mulighetene LinkedIn gir deg i profesjonell sammenheng?

Den 18. mai inviterte vi til digital workshop med Alisa T. Jensen fra HR Eksepertene. Hun holdt 
kurset "Slik lykkes du på LinkedIn" hvor vi fikk en innføring i  nettverkets algoritmer og 
dynamikk, samt hvordan man legger en god strategi for tilstedeværelse på LinkedIn.

Det har aldri vært viktigere å være tilstede på LinkedIn enn det er i dag. LinkedIn har alltid vært 
viktig for profesjonell nettverksbygging, karriere og B2B kommunikasjon. De siste 12 månedene 
har nettverket opplevd økt aktivitet og fått en enda viktigere rolle, ettersom både arbeidsliv og 
næringsliv er flyttet til skjerm.

Nå som "alle" på jobb møtes på LinkedIn, still deg selv følgende spørsmål:

LinkedIn gir deg muligheten til å presentere deg på en profesjonell måte overfor dine 
forretningsforbindelser, potensielle samarbeidspartnere, kunder, rekrutterere og arbeidsgivere.

Det var totalt 16 deltakere på workshoppen, og vi fikk flere tilbakemeldinger på at dette var 
både nyttig og lærerikt. 
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I september kunne vi endelig gjennomføre et fysisk arrangement, og det gjorde vi med 
stil da vi inviterte sjefsredaktør i Costume, Kine Hartz, til Gledeshuset. Sammen med to 
av landets dyktigste økonomijournalister, Jorun Sofie Fallmo Aartun og Anita Hoemsnes 
loset hun 120 påmeldte gjennom en spennende kveld i motens og økonomiens tegn. 

Kine B. Hartz er oppvokst i Hønefoss og vi var stolte over å kunne invitere henne til 
hjembyen hvor hun fortalte om sin spennende vei inn i motebransjen, hvordan det er å 
lede Norges største motemagasin, og hvilke verdier hun legger til grunn i sitt lederskap i 
denne bransjen.

Fallmo Aartun og Hoemsnes har sammen skrevet boken «Penga og Livet – ta grep om 
egen økonomi. Bli en økonomisk superkvinne». I boken tar de for seg den indre uroen vi 
kvinner kan føle på når vi tenker personlig økonomi. Det handlet om penga og livet, og 
hva vi kvinner gjør med det 

Vi i NovaPro synes det var så fantastisk deilig å endelig kunne arrangere en aften med folk 
fysisk tilstede igjen. Det ga virkelig energi!

Det var høy stemning på Gledeshuset da vi endelig kunne 
gjennomføre et fysisk arrangement. Jorun Sofie Fallom Aartun 
og Anita Hoemsnes (t.v.) og Kine B. Hartz (t.h) ga deltagerne en 
reise innen både økonomi, mote og ledelse. 

Foto: Gro-Helene Skalstad

Kvinner i ledelse, mote og økonomi
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Omvisning på Utøya og foredraget "Ingen
mann er en øy" med Jørgen Watne Frydnes

Denne høstkvelden på Utøya var et sterkt møte med historien, men også et engasjerende håp 
for fremtiden. Den grundige og respektfulle jobben som er gjort i gjenreisningen er 
imponerende. Det var veldig spennende å lære om Utøyas lange historie og mange 
bruksområder, i tillegg til at vi fikk et sterkt møte med påminnelsene om terrorangrepet i 2011.

Gjenreisingen av Utøya etter 22. Juli har vært en lang og vanskelig prosess. I boka «Ingen mann 
er en øy» forteller leder av Utøya, Jørgen Watne Frydnes, den historien. På godt og vondt. 
Denne kvelden fikk vi høre Jørgen fortelle historien selv. Det var også flott å høre Jørgen 
fortelle om sitt arbeid fra han fikk oppdraget som 26-åring i august 2011 og frem til nå. 

Ekstra sterkt ble dette besøket når nyhetene fra Kongsberg traff oss samme kveld. Dette viser 
oss at det viktigste vi kan gjøre for fremtiden er å huske det som Utøya har som sitt motto: 
Minne, lære, engasjere. 

En litt grå ettermiddag  tok 62 deltakere den 13. oktober MS Thorbjørn ut til Utøya. Her ventet 
et sterkt, verdig og givende møte med dyktige omvisere, en spennende historie og ikke minst 
fortellingen til Jørgen Watne Frydnes.

Det ble et sterkt og inntrykksfullt møte med Utøya 
for de  60 deltagerne denne kvelden. På bildet øverst til
høyre ser vi Hegnhuset som er bygget rundt kafébygget
for å bevare og beskytte. 

Foto: Tone Reneflot Thoresen.



Årsmelding og regnskap for NovaPro 2021-2022                                                               | Side 9

Rosa Sløyfe hockeykamp
I oktober var det igjen duket for en Rosa Sløyfe-aksjon sammen med
Brystkreftforeningen Ringerike og omegn. I år slo vi oss sammen om en
aksjon på hockeykamp, da Ringerike Panthers spilte mot Stjernen lørdag
16. okotber.

Målet med Rosa sløyfe-aksjonen er å vise solidaritet med 
brystkreftrammede, spre informasjon og øke kunnskapen om 
brystkreft samt å støtte brystkreftforskning. Nova Pro stilte med 
stand og salg av diverse merchandise til inntekt for Rosa Sløyfe 
aksjonen. Ringerike Panthers spanderte også litt passende 
forfriskninger før kampen gikk i gang, i form av nydelige muffins 
med passende rosa glasur. Også i pausene var det god stemning!

Hockeygutta i Ringerike Panthers spilte i spesialdesignede drakter 
for Rosa sløyfe-aksjonen, og deler av inntektene av kampen gikk 
direkte til aksjonen. Det var 955 deltakere på kampen denne 
lørdagen! Vi er glade for å kunne bidra til denne viktige saken, og 
det var som alltid fint å samarbeide med Brystkeftforeningen.

Nettverkskvelder - en mulighet til å bli bedre kjent med
hverandre 
I perioden gjennomførte vi én nettverkskveld uten agenda på Værket Industribar, 17.
november. Dette var på tampen av en ny nedstengning og en ny smittebølge, noe som
påvirket deltagelsen i stor grad. Vi håper at vi i 2022 kan gjennomføre flere av de uformelle
nettverkskveldene, og vil utforske nye muligheter og aktiviteter vi kan gjøre sammen. 



I 2022 skal vi endelig arrangere Lillelørdag igjen og med det også kåre årets kvinnelige 
forbilde! Fjorårets kåring ble utsatt og vi ser virkelig fram til årets markering. 

Tidligere har kåringen blitt gjennomført i samarbeid med Ringerikes Blad. I 2021 er formen blitt 
endret og NovaPro har nå ansvar for hele prosessen, fra nominasjon til kåring. Dette har ført til 
en ny og grundig prosess, hvor juryen avgjør resultatet fra første runde. Tidligere har de fem 
finalistene blitt bestemt gjennom stemmer fra avisens lesere. Nå er det juryen som velger ut 
de fem finalistene og til slutt kårer vinneren. 

Responsen har vært svært god og det har kommet inn rekordmange nominasjoner:
– Vi er overveldet over den store responsen med hele 34 nominerte og mange nye kvinner 
denne gangen, sier leder av NovaPro Tone Reneflot Thoresen til Ringerikes Blad i en artikkel 
18.12.21. Det er et stort mangfold i de nominerte som viser at vi har mange lokale kvinner som 
gjør en stor forskjell på veldig mange ulike områder. Med både unge og eldre nominerte som 
ble presentert i samme artikkel i Ringerikes Blad, får vi virkelig muligheten til å anerkjenne den 
innsatsen som gjøres og det engasjementet disse kvinnene har. 

Juryen har nå valgt ut fem finalister som igjen snevres inn til vinneren av Årets Kvinnelige 
forbilde, som blir presentert på Lillelørdag 5. april 2022. Arrangementet skal foregå på Klækken 
Hotell, hvor det som vanlig blir et variert program: Cecilie Skog er en av verdens mest 
profilerte og meritterte eventyrere. Denne kvelden tar hun oss med på et strabasiøst eventyr 
gjennom storslått natur hvor essensen ikke er det harde slitet eller prestasjonene i seg selv, 
men den enorme gleden over å kunne realisere sine største og innerste drømmer. Tre av våre 
fremste kvinnelige sangere; Ida Olderøy Weggersen, Margrete Lad og Benthe Lie Fjeldheim 
med Håvard Jakobsen på Tangenter, ønsker å gi oss en «Feeling Good»-opplevelse og en 
smakebit av et nytt spennende samarbeid. Til å lose oss gjennom denne festkvelden har vi fått 
konferansier ARTICA - en ung, men ikke uerfaren, drag-artist som holder til i Kristiansand men 
som selv er fra Ringerike. En litt uoppdaget superstjerne som elsker å gi et forrykende show. Vi 
gleder oss til endelig å kunne feire Lillelørdag igjen!
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Årets kvinnelige forbilde kåres på
Lillelørdag 5. april 2022



Lena J. Fossheim, seksjonssjef Statens Vegvesen (juryleder)
May Janne Botha Pedersen, klinikkdirektør Ringerike sykehus (styrets representant)
Anja Stenslette, personlig trener 

Hilde Brørby Fivelsdal, 

Anne Cathrine Frøstrup, 

Juryen består av:

        (forrige kårings forbilde)

        kommunalsjef Ringerike kommune 
        (hun var ikke tilstede da bildet ble tatt)

        fagdirektør i Domstoladministrasjonen

De fem finalistene er:
Susanne Øverby er nominert for sitt engasjement for AlexanderProsjektet. Et prosjekt hun startet i 
forlengelsen av eget barns sykehusopphold.  Organisasjonen  leverer i dag gaver til 12 sykehus rundt i 
Norge. Juryen mener Susanne fremstår forbilledlig gjennom sitt uselviske engasjement for Alexander- 
Prosjektet. Hun er en ildsjel som gjennom sitt engasjement og mottoet «målet er å glede», utgjør en 
forskjell for de som mottar gaver i regi av AlexanderProsjektet.

Line Sortehaug Grønlie har delt åpent om et «fasadeliv»; et dobbeltliv preget av skam og smerte. Fin 
fasade og fast jobb på den ene siden; rusmisbruk og håpløshet på den andre. Avrusing, mye fysisk 
trening og et godt fellesskap ble avgjørende faktorer for en ny retning i livet. Line er nominert fordi hun 
raust står åpent frem med sin historie, fordi hun formidler håp til de som har havnet skjevt ut i livet. Line 
er et forbilde for mange som havner skjevt i livet. 

Christina Smeby er nominert på bakgrunn av hennes arbeid og entusiasme for fremmedspråklige 
hjemmeværende kvinner. Hun er i dag avdelingsleder for Moving Mamas på Jevnaker, en organisasjon 
som jobber for å inkludere og integrere innvandrerkvinner  i norsk arbeidsliv. Juryen mener Christina 
gjennom sitt engasjement fremmer en spesielt viktig side av kvinnesaken som er underkommunisert i 
samfunnet - innvandrerkvinner inn i arbeidslivet.

Karin Møller har siden 2013 vært kommuneoverlege i Ringerike kommune. Karin har vist enorm styrke og 
faglig dyktighet gjennom to kriser; både ved terrorangrepet på Utøya og gjennom koronapandemien.  
Juryen mener Karin viser en personlig tilstedeværelse og en innsats utover hva man kan forvente av 
hennes rolle som kommuneoverlege. Hun har vist evnen til å stå støtt og å være en god leder under 
langvarig unntakstilstand. 

Geirhild Snildal Engen er nominert for sitt utrettelige arbeid for kvinners rettigheter og plikter i Forsvaret. 
Hun har over 30 års erfaring fra Forsvaret, og er i dag stabsoffiser med graden oberstløytnant ved Nato- 
hovedkvarteret SHAPE  som ligger i Mons i Belgia. Hun beskrives som en flott rollemodell og påvirker, og 
en person som er opptatt av rettferdighet. Det hjelper lite med formell likestilling dersom vi ikke har 
kvinner som tar den daglige kampen, kvinner som «står i det» - dette gjør Geirhild, og det gjør henne til 
et forbilde.
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Årets kvinnelige forbilde



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 på Klækken Hotel hvor forfatter Mariam Rasouli fortalte sin 
historie om oppveksten i Afghanistan, å komme til Norge som flyktning og boken "Blomsten 
og Trollet " som hun omtaler som et rop fra afghanske kvinner, i håp om at de blir hørt. 

Det ble en flott og gripende markering av den internasjonale kvinnedagen for de 120 
deltakerne . 
Samtalen og møtet mellom Bente Krogstad fra Ringerike Soroptimistklubb og kveldens 
hedersgjest Mariam Rasouli; forfatteren av boka Blomsten og Trollet, var en sterk opplevelse.
Koret Decibel startet arrangementet med vakker sang
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8. mars i samarbeid med Ringerike
Soroptimistforening

 

 

Marian Rasouli og Bente Krogstad

Koret Decibel underholdt de mange oppmøtte

https://www.facebook.com/ringerikesoroptimist/?__cft__[0]=AZWE5GPN0dCiM8ztE8owFV8ea5an8GG_3fOiMpZGymG5aconZ0L5wLgqsq2gr0Scjdj2Z5h43VqPU4xff2r3AlEy5zerTDM7a4-1VOfF_7QkzqB6JG4jccP09L2p4hofU9UCy4MraRMy2vk7HFXsBVflwcYAAqXwPxJL2KuMdXkV-epcAolHmUHV0BcGljEAfX8&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/negin.guljan?__cft__[0]=AZWE5GPN0dCiM8ztE8owFV8ea5an8GG_3fOiMpZGymG5aconZ0L5wLgqsq2gr0Scjdj2Z5h43VqPU4xff2r3AlEy5zerTDM7a4-1VOfF_7QkzqB6JG4jccP09L2p4hofU9UCy4MraRMy2vk7HFXsBVflwcYAAqXwPxJL2KuMdXkV-epcAolHmUHV0BcGljEAfX8&__tn__=-]K-R


I 2021 har styret i NovaPro ønsket å vise fram bredden i nettverket vårt, og ufarliggjøre 
deltagelse i nettverk for potensielle nye medlemmer. I filmen "Styrke gjennom fellesskap" har 
vi i samarbeid med det lokale filmselskapet søkt å vise både bredden og styrken i nettverket 
vårt. 

Bestillingen til REID var en film som skal vises på sosiale medier i tillegg til annen promotering 
ved arrangementer og lignende. Formatet skulle være på ca 1 minutt, og raskt engasjere et 
publikum. Etter flere produksjonsmøter ble vi enige om et oppsett uten narrator, kun musikk, 
tekst og levende bilder av flotte representanter fra flere type yrker, arbeidsplasser og stillinger. 
Flere kvinner ble spurt om å delta og alle samtykket, vi valgte ut en gruppe som sammen 
representerte en bredde i vårt nettverk. 

Årsmelding og regnskap for NovaPro 2021-2022                                                               | Side 13

"Styrke gjennom fellesskap"

Jørgen og Petter Hunstad i REID Film gjorde en imponerende jobb med å forstå budskapet vi 
ønsket å formidle, og få fram alle de ulike personlighetene på film. Sammen fant vi frem til et 
uttrykk i filmen som vi mener får frem budskapet vårt, og bakgrunnen for hele filmen - at 
uansett bakgrunn, yrkesstatus, alder og interesser - Nova Pro er et sted for alle kvinner. Og 
sammen står vi sterkere! Musikken, de staute kvinnene som deltok og effekten i klippingen 
gjorde filmen til det vi ønsket. Vi er stolte over resultatet og vil bruke filmen fremover til 
promotering og presentasjon av nettverket.

 Alle som stilte opp gjorde en flott figur og vi vil igjen rette en stor takk til alle involverte foran 
og bak kamera, samt til Skue Sparebank for midler til prosjektet.!

Et klipp fra filmen "Styrke gjennom fellesskap", filmen i sin helhet kan sees på novapro.no og Facebooksiden 
NovaPro - Kvinnenettverk i Ringeriksregionen. 



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
2021-2022:

Samarbeidspartnere og
støttespillere
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Ringerike Soroptimistklubb
Skue sparebank
ECIT
Klækken Hotell
Ringerike Kommune
Sparebank1 Ringerike Hadeland
Tyrifjord Golfklubb
Gledeshuset
REID
Ringerike Brystkreftforening
Ringerike Ishockeyklubb
ByLab
Værket Industribar

Ved vårt arrangement "Kvinner i 
ledelse, mote og økonomi" på 
Gledeshuset delte vi ut vel 120 
goodiebags. De var fylt av 
produkter gitt av:

Skue Sparebank
CHIC
Den Gylne Fe
NOUR
GodHud
Espresso House Norge AS
Femina Dame og Herre Frisør 
avd Hønefoss
CAPELLI frisør
Røyse Bærpresseri
Costume

Grunnet færre arrangement året 2021/22 er det 
naturlig at vi også har færre samarbeidspartnere. 

Skue Sparebank støttet oss i år med midler til promo film samt arrangementet på Gledeshuset 
"Kvinner i ledelse, mote og økonomi"



NovaPro sitt regnskap følger kalenderåret. Regnskapet for 2021 viser at foreningen har trygg 
økonomi, men endte med et underskudd på kr 2789,- i 2021. Vi er fortsatt avhengige av gode 
støttespillere og økt medlemsmasse for å få en solid økonomi med handlingsrom til å skape 
aktiviteter og utvikling.

Også 2021 og inngangen til 2022 har vært preget av pandemi og smitteverntiltak. Flere 
planlagte arrangementer er utsatt, noen 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. Vi har kunnet gjennomføre noen fysiske arrangementer, og ser fram til det vi 
håper blir mange flere i 2022. 

Økonomi
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Enda et år preget av pandemi
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Hønefoss, 08.03.2022
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Hønefoss, 08.03.2022



Regnskap
Revisjonsberetning

Årsmelding og regnskap for NovaPro 2021-2022                                                                | Side 20



Årsmelding og regnskap for NovaPro 2021-2022                                                                | Side 21

Regnskap


