Årsrapport for styreperioden 2009 til 2010
Styret har bestått av:
Ingolf Nesbø, leder
Lene Fjellheim, styremedlem
Jeanette Mohn, styremedlem
Odd Petter Fylling, styremedlem
Anne-Lise Grønvold, styremedlem
Jan Otto Hovda, styremedlem
Birgitta Vikstrøm, varamedlem
Turid Eilertsen, varamedlem
Anne-Lise Grønvold trakk seg fra styret i mars på grunn av langvarig sykmelding

Styremøter:
Styret har hatt 7 møter i perioden, i tillegg til møter med ny web- leverandør og møter med
sertifiseringskomiteen for bransjestandarden

Hovedsaker i perioden 2009-2010●
● Arbeid med, og implementering av Bransjestandarden
● Nye web-sider
● Medlemsaktiviteter
● Medlemstilbud

Bransjestandarden:
Norsk Bransjestandard for Coaching ble offisielt lansert i mai 2009, og derfra startet arbeidet med
tilpasning for medlemskolene. Styret i DNCF har samarbeidet med sertifiseringskomiteen for å finne
den beste praktiske og gjennomførbare måte å håndheve standarden på. Det er viktig at alle
formuleringer er entydige, og ut fra innspill fra medlemmene har det vært behov for en del
klargjøringer når nå DNCF selv skal stå for sertifiseringen. Dette arbeidet har tatt tid, men
målsetningen er fortsatt at de første sertifiseringene i DNCF’s regi kan gjennomføres ved årsskiftet
2010/2011.

Nye web-sider
Foreningens viktigste ansikt utad er hjemmesidene våre. De nåværende sidene har vært svært
vanskelige å administrere, og de har derfor vært statiske og lite interessante. Grunnen til dette er at
det forrige styret ble lovet en løsning som leverandøren ikke var i stand til å levere. Dette har nå
leverandøren erkjent, og vi har fått refundert driftskostnadene for 2009.
På siste årsmøte fikk styret fullmakt til å foreta nødvendig investering for å få en fullverdig webløsning. Vi innhentet tilbud fra 4 firmaer og gikk for tilbudet fra LILLO Design. Avgjørende for
beslutningen var profesjonelt utseende, enkelhet i vedlikeholdet og en løsning som var teknisk god
nok til å kunne fungere i en lengre periode. Vi så det også som viktig at drifts og vedlikeholdsutgiftene
var lave slik at vi ikke forpliktet foreningen med høye kostnader fremover.

Den nye hjemmesiden er nå på det nærmeste klar for lansering, og den vil gi medlemmene en bedre
mulighet til å profilere seg selv, samt være en mye mer attraktiv innfallsport til DNCF.

Medlemsaktiviteter
Det har vært styrets målsetning å legge til rette for flere medlemstilbud. Mange av våre medlemmer
jobber alene, og kan ha behov for fora der de kan møte kollegaer. Vi har lagt opp til både Faglig
Forum og Coach Café, men det er bare i Bergen og Haugesund at dette har blitt vellykket. Styret
innser at det gjenstår mye på dette området, men vi har også god tro på at de nye hjemmesidene vil
gjøre informasjon om og markedsføring av slike aktiviteter mye lettere fremover.

Medlemstilbud
Styret har forhandlet frem en avtale med Bedriftsforbundet til sterkt reduserte priser. Avtalen gir
store fordeler på områder som forsikring, økonomisk og juridisk rådgivning og bistand, diverse
rabattordninger innenfor bilhold, telefoni, hotellavtaler etc. Bedriftsforbundet er et forbund for de
små og mellomstore bedriftene, og enkeltpersonsforetak utgjør en stor andel av medlemmene.
Som medlem i DNCF kan en melde seg inn og nyte godt av disse fordelene. Den største gevinsten ville
vi fått ved et kollektivt medlemskap, men styret ser ikke at det er mulig å forplikte medlemmene til
dette.
Et utspill som vi enda ikke har sett noe resultat av er at styret har sendt en formell søknad til
finansdepartementet om fritak for MVA for coachingtjenester på privatmarkedet. Søknaden er
knyttet opp mot debatten om sykefravær, det faktum at Det norske Healerforbund har fritak for sine
medlemmer og den grundige kompetanseoppbyggingen som Bransjestandarden legger grunnen for.

Medlemmer
I løpet av styreperioden har vi opplevd en gledelig økning av medlemsmassen fra 50 til 80! Utover de
personlige medlemmene har vi 7 skolemedlemskap.
En del har opplevd at det har tatt uforholdsmessig lang tid fra de søkte medlemskap til de fremkom
på hjemmesidene. Styret beklager dette, men hovedforklaringen ligger i den tungrodde
oppdateringen og rutinene rundt det.

Avslutning
I året som har gått har det vært mye medieomtale om coaching. Det har svingt fra ”Bondefangeri” til
”Guds gave til menneskeheten”, så spriket er stort. Som coacher og som medlemmer av DNCF er det
vår oppgave å bidra til oppfatningen om coachyrket som et seriøst yrke. Dette er på mange måter
hovedårsaken til utarbeidelsen og implementeringen av Norsk Bransjestandard for Coaching. Når
noen engasjerer en DNCF sertifisert coach, så skal de vite at de får en med en solid teoretisk og
praktisk utdannelse, og en som setter integritet og etikk i høysetet. Den beste måten å bygge dette
imaget på er å være nøye både med sin markedsføring og sin omtale av konkurrenter.
En av de tingene som har gledet styret mest dette året, er at det i enkelte anbudsinnbydelser som
omhandler coachingtjenester stilles krav til ”DNCF eller ICF sertifisert coach”. Så det nytter, og som
det står på de nye hjemmesidene våre – VI SETTER STANDARDEN!
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