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Årsrapport for styreperioden 2014 til 2015
Styret har bestått av:
Erica Grunnevoll, leder
Anne Gommerud, styremedlem
Fanny Sæthre, styremedlem
Anne-Lise Grønvold, styremedlem
Linda Krogh Ødegaard, styremedlem
Wenche Strømsnes Enga, varamedlem
Nina Ruud, varamedlem
Øyvind Born, styremedlem - sykemeldt i styreperioden
http://dncf.no/om-dncf/styret/

Styremøter:
Styret har hatt 11 møter i perioden (hvorav 9 på Skype), i tillegg til utstrakt mail
korrespondanse og ad-hoc samtaler etter behov.

Hovedsaker i perioden 2014-2015
Styret har hatt som mål for denne styreperioden å;
1) etablere ny brukervennlig webplattform for coachmagasinet.no og dncf.no
2) fortsette og synliggjøre coaching som profesjon gjennom konferanse, CoachMagasinet
og media
3) få systemer/rutiner på plass i fm resertifisering
4) gjøre det trygt og attraktivt å sitte i styret, et fremtidsrettet styre
5) utvikle fremtidens DNCF, strategi arbeid

Generelt
Styret har bestått av 7 aktive kvinner, kvinner med masse raushet, latter og positivitet.
Vi har stått skulder ved skulder, vi har likt å arbeide sammen og vi er gode til å heie på
hverandre. Vi brenner for DNCF og vi er stolte av medlemskapet. Vi mener at DNCF bare
blir viktigere og viktigere som kvalitetsstempel for våre medlemmer og medlemsskoler.
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For styret har det vært mye nytt å sette seg inn i, vi har klødd oss i hodet, søkt i gamle
arkiver, spurt om råd, besvart spørsmål og henvendelser og tatt avgjørelser så godt vi
har kunnet. Vi har brukt mye tid og ressurser på nye mer brukervennlige webløsninger
både for CoachMagsinet og dncf.no. CoachMagasinet har fått ny logo og layout, vi har
administrert 20 sertifiseringer, 2 juridiske fagdager, 28 resertifiseringer, produsert og
sendt ut nye sertifikater i fm resertifisering og vi har planlagt en topp konferanse. Vi har
heldigvis både nesen og hodet over vannskorpen nå. Det er hevet over tvil at
styrearbeidet har gjort oss en anelse klokere, nå forstår vi mer, nå er vi i siget og de av
oss som fortsetter i styret ivrer etter å arbeide mer strategisk i året som kommer.
Tusen takk til alle dere medlemmer som har sendt oss hyggelige mailer og FB meldinger.
Det setter vi pris på. Og takk for tålmodighet fra dere som har ventet litt for lenge på
svar fra oss.

Økonomi
Regnskapet for 2014 er gjort opp med et overskudd på 105’.
Kontingenter har økt fra 233’ i 2013 til 287’ i 2014.
Foreningen har god økonomi/likviditet, alle bankkonti stemmer med saldo på DnB
Årsoppgave, øvrige balanseposter er avstemt og funnet OK.
Leverandørgjelden i regnskapet er oppgjort i januar/februar 2014.
Wenche Loftu er DNCF sin regnskapsfører. Regnskapet er revidert og godkjent av revisor
Einar Voldene.

Medlemsutvikling/ systemer / prosedyrer

DNCF har 151 fullverdige medlemmer, 48 interessemedlemmer og 4 skolemedlemskap.
2 skoler har valgt å melde seg ut av DNCF
Det har også vært noen personlige utmeldinger, men til sammen utgjør økningen 5
medlemmer. Styret mener det er nødvendig å vurdere mulige ordninger mht kontingent
for medlemmer i barselpermisjon og langtidssykemeldte. Likeledes er det behov for å se
på hvordan DNCF kan beholde og være en attraktiv forening for medlemmer som går
over i faste stillinger, som for eksempel lederjobber.
Alle medlemmene er registrert i www.dncf.no. Medlemmer får nå tildelt brukernavn og
passord elektronisk ved innmelding, og har selv ansvar for å legge inn
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kontaktinformasjon og egen profil. DNCF sertifiserte coacher tar selv stilling til om de
ønsker å være søkbare på nett med sin profil. Dncf.no inneholder ellers oppdatert
informasjon om bransjestandard, helserelatert coaching, den årlige DNCF konferansen
m.m.
DNCF medlem har egen lukket side på facebook, der nye medlemmer oppfordres til å
registrere seg. Denne siden bruker medlemmene til informasjon, faglige innspill,
spørsmål og erfaringsutvekslinger. Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å registrere seg
der.

Medlemsfordeler - Ansvarsforsikring If
Medlemsfordelen ved gunstig ansvarsforsikring hos If er populær hos medlemmene. Nytt
av året er at vi også har forhandlet oss frem til fri rettshjelp for kun kr. 54,- i året. 74
medlemmer benytter seg av forsikringstilbudet, 63 medlemmer har ønsket både
ansvarsforsikring og fri rettshjelp, 11 medlemmer ønsket kun ansvarsforsikring.
DNCF er opptatt av medlemsfordeler og har en rekke rabatterte avtaler som du finner på
dncf.no.
Nytt av året er at styret på vegne av DNCF har inngått samarbeidsavtale med
Forhandler.no, (se www.forhandler.no) som er en fordelsklubb for bedrifter i Norge. Det
er også inngått fordelsavtale med Scandic kjeden. Våren 2015 er det mulighet for kurs i
Goalmapping til rabattert pris.
Vi oppfordrer medlemmene å legge ut tilbud på kurs etc. på coachmagasinet.no samt
komme med forslag til tilbud dere mener kan være aktuelle for DNCF.

Sertifiseringer og resertifisering
Første resertifisering iht. Norsk Bransjestandard for Coaching ble gjennomført høsten
2014. Totalt 28 medlemmer ble resertifisert.
Styret og sertifiseringskomiteen vil foreta evaluering og justeringer av rutiner og
skjemaer basert på årets erfaringer.
Det har i 2014 vært gjennomført 13 sertifiseringer på våren og 7 sertifiseringer på
høsten. Nye DNCF sertifiserte coacher i 2014: Wenche Dyb, Katrine Selvik, Hilde
Kristoffersen, Nils Petter Olsen, Walter Heidkampf, Karin K Range, Monica Blauenfeldt,
Siri Mathisen, Trine Larsen, Kai Jacobsen, Liv Kierulf Næsguthe, Camilla Haugsten, Anita
Kåveland, Marit Walle, Mette Jørgensen, Kåre Schjølberg, Tove Johnsen, Mette Kolstad
Wiig, Hanne Galteland og Sylvi Ann Harila
Sensor vår 2014/høst 2014 på Vestlandet: Kristin Mothes og Anne Gommerud, sensor
vår 2014/høst 2014 på Østlandet: Anne-Lise Grønvold, Jutta Hovda, Jan Otto Hovda.
Hovedansvarlig i styret for sertifiseringer og resertifiseringer er Anne Gommerud

Norsk Bransjestandard for coaching
Norsk bransjestandard for coaching trådte i kraft i DNCF i 2010. Alle medlemmer og alle
godkjente skoler er forpliktet i forhold til standarden, både som basis for medlemskap og
godkjenning i organisasjonen, og som basis for vår utøvelse av profesjonen coaching og
utdanningen av coacher.
Styrets oppgaver mht. bransjestandarden i inneværende styreperiode har i første rekke
vært å implementere resertifisering, finne praktiske løsninger, lage rutinebeskrivelser
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samt gjennomføre sertifiseringer. Det er nå behov for å videreutvikle praktiske løsninger
og forbedre Egenmeldingserklæringen for resertifisering.
Arbeidet med videreutvikling av Norsk bransjestandard for coaching vil pågå i 2015.
Skolene er bedt om å være bidragsytere i dette arbeidet. 16 april 2015 samles skolene
og styret til felles møte.

CoachMagasinet.no

7. November kl. 12.00 ble CoachMagsinet.no (heretter CM.no) relansert.
NewCode Media bisto med ny logo, layout og overgang til ny digital plattform. Vi er nå
over på en Wordpress plattform som gir enklere og bedre publiserings- og redigerings
muligheter. I etterkant har det vært behov for noen justeringer, bl.a. har vi fått på plass
en ny og mer funksjonell kalenderfunksjon.
CM.no har jobbet med å publisere artikler med relevant og interessant stoff for våre
lesere. Magasinet skal favne om ulike nisjer og fagområder som er relevant for NLP,
coaching og selvutvikling, representere alle medlemsskolene og hele landet.
CM.no har som mål å være en aktiv stemme i samfunnsdebatten og være synlig i sosiale
medier (FaceBook, Twitter, Instagram og LinkedIN).
Redaksjonen består av Linda Krog Ødegaard (redaktør) og Nina Ruud
(redaksjonsmedlem). Heidi Vinnes har bistått og forfattet flere artikler på bestilling fra
redaksjonen, og Erica Grunnevoll har brukt sitt verv og sin posisjon til å skaffe mange
gode innlegg. Noen få har sendt inn sine bidrag. Redaksjonen er takknemlig for alle disse
bidragene.
Siden november har vi hatt redaksjonsmøter hver 14. dag hvor vi har publisert, planlagt
og jobbet med å finne formen på det redaksjonelle arbeidet.
November 2014 hadde vår FaceBook side ca. 860 likes – per i dag har vi 1350 likes, og
det stiger ukentlig. For å få opp interessen har vi kjørt 3 runder med betalte FB annonser
for vår side og på enkelte saker.
Sommeren 2014 sendte vi ute en anonym brukerundersøkelse som ga oss ett bilde av
hva våre medlemmer ønsker av DNCF og hvilke saker som er ønsket i CM.no
Vår største utfordring er arbeidskapasitet. Det å ha et aktivt og levende magasin og en
stemme i samfunnsdebatten, krever mye arbeid og vi ser at det er utfordrende å få dette
til ved siden av annet ordinært arbeid.
Redaksjonen ønsker seg derfor flere forfattere, redaksjonsmedlemmer - og at
medlemmene liker, deler og fremmer CM.no på en aktiv måte.
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DNCF Konferanse og Markedsføring
Også i inneværende styreperiode har styret prioritert å arrangere konferanse. Styret
anser at konferansen har vært, og er, en av våre viktigste arenaer for markedsføring av
DNCF som forening og den høye kvaliteten på coachingtjenester som våre medlemmer
står for.
I tillegg til våre egne medlemmer Bente Kristensen, Rebecca Linn Kjellaug, Karin Range,
Monica Blauenfeldt og Kristin Aase som bidrar med workshops, har vi også i år med oss 3
interessante og dyktige foredragsholdere. Årets forelesere er Siv Halvorsen, Eivind Roald
og Marit Breivik. Konferansens fokus er i år Coaching i bedrifter.
En konferanse av en slik størrelse, og med høy faglig kvalitet krever betydelige ressurser
til administrasjon, planlegging og gjennomføring. CoachMagasinet, skoler og medlemmer
har gjort en kjempeinnsats for å promotere konferansen gjennom sine kanaler. Vi fått en
gratis bannerannonse for konferansen i ledernytt.no, ellers har all promotering skjedd via
CoachMagasinet, deling på sosiale medier, nyhetsbrev fra skolene og medlemmers
innsalg til kolleger og bekjente.
Flere av DNCF sine medlemmer har i løpet av året vært profilert i media, både i lokale og
riksdekkende medier. Dette er vi stolte av. Styrets oppfordring er å fortsette i samme
gode stil. I tillegg oppfordrer vi dere i enda større grad til å benytte dere av tittel DNCF
sertifisert coach/medlem av Den Norske CoachForening i slike sammenhenger.
Styrets leder har i løpet av året blitt brukt av VG i fm «ekspert» uttalelser 6 ganger, flere
andre medlemmer har gitt tilsvarende «ekspert» uttalelser.
DNCF er på kartet. DNCF benyttes og kontaktes i relevante samfunnsdebatter.

Registrert Helsecoach DNCF og helserelatert coaching

DNCF har siden 2012 vært godkjent utøverorganisasjon i register for utøvere av
alternativ behandling i Brønnøysundregistrene. Godkjenningen ble gitt av
Helsedirektoratet med medhold av forskrift om frivillig registerordning for utøvere av
alternativ behandling § 3.jf lov om alternativ behandling.
Registeret for utøvere av alternativ behandling er viktig for alle som trenger opplysninger
om registrerte utøvere og om utøverorganisasjoner. Registerordningen skal bidra til å
ivareta pasientsikkerhet og forbrukerrettigheter for den som oppsøker en registrert
alternativ behandler. I tillegg skal ordningen bidra til seriøsitet og forretningsmessig
ordnede forhold blant utøvere av alternativ behandling. Registerordningen er frivillig, og
tittelen «registrert Helsecoach DNCF» er ikke uttrykk for en spesialistgodkjenning, lisens
etter tilsvarende (ref. paragraf 74 i helsepersonell loven).
En av begrunnelsene for Helsedirektoratets godkjenning av DNCF som
utøverorganisasjon for alternativ behandling, var at DNCF medlemmer utøver coaching
ved hjelp av helsefremmende coachingteknikker og avansert NLP. Styret har oppfordret
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sine medlemmer til å identifisere seg som utøvere av alternativ behandling og bruke de
rettighetene registerordningen gir medlemmenes coacheer og medlemmenes virksomhet.
Registreringen bidrar til seriøsitet blant utøvere av alternativ behandling. Alle som utøver
coaching profesjonelt må forholde seg korrekt til lov om mva., markedsføringsloven og
Lov om Alternativ behandling. Disse pliktene følger av vår profesjonelle virksomhet,
mens rettigheten til mva. fritak for helserelatert coaching, kun oppnås ved at DNCF
coachen er registrert i det frivillige registeret for utøvere av alternativ behandling.
Godkjenningen fra Helsedirektoratet ble gitt under forutsetning av at DNCF ivaretar sin
veilednings- og opplysningsplikt overfor sine medlemmer. Årsmøtet 2013 vedtok derfor
at en juridisk fagdag skal være obligatorisk for DNCF medlemmer som ønsker å
registrere seg i registeret for utøvere av alternativ behandling. Studenter som har fullført
trinn 2 ved en DNCF medlemsskole kan ta fagdagen.
Fagdagen omfatter følgende temaer:
•
Relevant regelverk
•
Drøfting av hva helserelatert coaching er, og hva det ikke er
•
Veiledning i prosedyre for registrering i alternativ behandler registeret
Juridisk fagdag for helserelatert coaching har vært avholdt to ganger ila styreperioden: i
Bergen 11. november 2014 med 4 deltakere, og i Oslo 16.april 2015 med 5 deltakere
(antall påmeldte pr. 1. april). Begge kursdager har vært ledet av Fanny Sæthre, som er
styremedlem i DNCF med ansvarsområde registrert Helsecoach DNCF.
Etterspørselen etter juridisk fagdag for helserelatert coaching har vært lavere i siste
styreperiode enn i foregående perioder. Årsaken er trolig at fagdagene i 2013 fanget opp
hoveddelen av DNCF medlemmer som hadde ventet på å kunne registrere seg i det
frivillige registeret. Etterspørselen framover antas å i hovedsak komme fra nyutdannede
coacher med interesse for helserelatert coaching.
I løpet av året er det sendt ut ulike mails og brev til medlemmene angående helserelatert
coaching, juridisk fagdag, riktig bruk av tittelen «registrert Helsecoach DNCF» og logo,
mm.
Pr 18. mars 2015 hadde 65 DNCF medlemmer gjennomført juridisk fagdag for
helserelatert coaching. På samme tidspunkt var 35 av disse registrert i det frivillige
registeret.
I løpet av styreperioden har styret valgt å legge ned den lukkede FB gruppen for
Helsecoaching og ha én felles FB gruppe for alle DNCF medlemmer, uavhengig av
interessefelt. Begrunnelsen var at:
•

•
•
•

Alle DNCF sertifiserte coacher har i prinsippet faglig grunnlag for å utøve ulike typer
coaching (helse, barn, idrett, gruppe, business, osv.). Det er først og fremst coachens
interessefelt, erfaring og kunder som avgjør retningen.
Det er viktig at alle DNCF medlemmer utvikler bevisstheten om hva de ulike coaching
retningene innebærer av potensial og ansvar.
Én felles FB gruppe vil gi oss bedre oversikt over hvem som tilbyr hva, til beste for
både kunder og coacher.
Én felles side vil samle flere innlegg, og bedre faglig-, forretningsmessig- og sosialt
utbytte.
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DNCFs strategi 2016-2021
Det er nedsatt en strategigruppe bestående av Jan Otto Hovda, Eva Løkeland Lerøy,
Margaret Paasche, Birthe Dragset og Anne-Lise Grønvold. Gruppen er en utvidelse og
videreføring av utvalget oppnevnt av forrige styret bestående av de 3 førstnevnte,( ref
sak 9 Årsmøtet 2014), hvis mandat var å se på kriteriene for godkjenning av
coachingskoler som søker medlemskap i DNCF, samt coacher med annen
coachutdanning.
Gruppen har brukt mye tid på å finne mandat og omfang for arbeidet, slik at man sikrer
en god strategi for DNCF i et lengre perspektiv. Hensikten er å få et godt styringsverktøy
som gir retning i et lengre perspektiv enn bare frem til neste årsmøte. Av ulike årsaker
har gruppen dessverre vært forhindret i å jobbe tilstrekkelig med strategiarbeidet, noe
som betyr at det ikke foreligger et endelig strategidokument til kommende Årsmøte, som
planlagt.
Etter nærmere vurdering har gruppen valgt å ha fokus på de neste 5 årene, da 10 år vil
være for langt perspektiv med de hurtige endringene som skjer i dagens samfunn.
DNCFs strategi 2016-2021 legges fram på Årsmøtet 2016, etter at det i kommende
periode skal jobbes med eierskap både i styret og blant øvrige medlemmer.
Det er gjennomført en SWOT analyse, og trukket ut hovedpunkter med anbefalinger for
hvor fokus bør rettes de kommende årene. Hovedtrekkene presentes på Årsmøtet 2015.
Det har vært gjennomført 4 Skypemøter og 1 dagssamling i Bergen etter at gruppen kom
i gang med arbeidet høsten 2014.

Konklusjon
DNCF - setter standarden. Vårt slogan!
Iht riksmedia har 9000 personer registrert seg som coacher i Brønnøysundregistrene.
Det finnes firmaer og skoler som tilbyr diverse coachingkurs, og type «hus»
sertifiseringer blomstrer. Høyskoler og universiteter har oppdaget et nytt marked, de
tilbyr studiemoduler om coaching. SWOT analysen til strategikomiteen viser oss interne
svakheter og eksterne trusler. I enda større grad peker den på interne styrker og
eksterne muligheter. DNCF er en ung organisasjon som på 12 år har oppnådd mye. DNCF
vil fortsette å være en viktig aktør for våre medlemmer, i samfunnet og for coaching som
seriøst fag. Dette dreier seg dypest sett om å ta det menneskelige aspekt ved livet på
alvor. Mennesker i jobb eller privatsammenheng er mennesker, ikke maskiner. Man lefler
eller tuller ikke med det menneskelige. Derfor er kvalitet og seriøsitet viktig. Derfor
arbeider DNCF for kvalitet, derfor fortsetter vi å sette standarden. Derfor trenger vi å stå
skulder ved skulder med engasjement, positivitet, kritisk solidaritet og stolthet.

30 mars 2015
Styret i Den Norske CoachForening 2014-2015
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