
                             Den Norske Coach Forening 

        Årsberetning for 2006  

 
I takt med økende vekst i coachingmarkedet, så vokste det fram et behov for å få på plass en 

overordnet organisasjon som kunne påse at coaching og NLP ble utøvd på et høyt faglig nivå.  

Dette var bakgrunnen for at DNCF ble etablert i 2004. 

 

En viktig del av dette arbeidet, har vært å delta aktivt i standardiseringen av coaching som nå 

pågår med Standard Norge. Standardiseringen har som hensikt å heve kvaliteten på 

coachingtjenestene og samtidig bidra til større åpenhet omkring innhold og kvalitet i 

tjenestene. En rekke ledende aktører innenfor coachingbransjen deltar  i 

standardiseringkomiteen, og man regner med at arbeidet ferdigstilles i løpet av våren 2007. 

 

Styret jobbet i løpet av 2006 for å sette ned forskjellige arbeidgrupper, men svært få 

medlemmer meldte seg. Dette medførte at arbeidsgruppene ikke ble igangsatt som planlagt.    

 

Medlemsutvikling: 

Ved årsskiftet i 2006 hadde foreningen 31 godkjente enkeltmedlemmer og 6 

utdanningsinstitusjoner ihhv Oslo, Stavanger, Haugesund og Bergen. Til sammenligning var 

det 12 enkeltmedlemmer og 5 institutt ved årsskiftet i 2005.  Dette er en god utvikling særlig 

med tanke på at DNCF, sett i forhold til andre coachforeninger, setter strenge krav til 

medlemskap.   

I løpet av året har 4 institutt søkt medlemskap, men 3 av de har ikke oppfyllt DNCF`s 

vedtekter og har dermed ikke blitt godkjent.  

 

Markedsføring: 

DNCF har fått oppmerksomhet gjennom forskjellige media bl.a. Dagens Næringliv, 

Dagbladet, Aftenposten, Norsk Ukeblad og Henne.  

Samarbeidet med Standard Norge har også bidratt til å markedsføre foreningen indirekte, 

gjennom arbeidet med å utarbeide en Norsk Standard for coaching. 

DNCF har fortsatt begrensende økonomiske midler til markedsføring. 

 

Samarbeid med andre seriøse branseorganisasjoner  innenfor coaching    

Styret i DNCF har diskutert muligheten for å samarbeide med andre seriøse foreninger, for på 

den måten å bygge broer innenfor coachingmiljøet og øke medlemsantallet.  

 

Økonomi 

DNCF  (Se vedlagte årsregnskap) har i løpet av 2006 hatt en driftsinntekt på kr 44 482 som et 

resultat av innbetalte medlemsavgifter. I 2005 var innbetalte medlemsavgifter kr 24 041. 

De største postene på driftskostnadene er relatert til kostnader i forbindelse med arbeidet i 

Standard Norge, og leie av lokaler i forbindelse med  årmøtet i 2006. 

 

Arbeidsinnsats 

Det er et frivillig og betraktelig arbeid som er lagt ned  for å drifte DNCF. Styret vil særlig 

takke følgende for flott innsats: 

Reidun Havnes og Kenneth Lamøy som har hatt ansvaret for websidene og oppdatering av 

disse. 

Alle ved CoachTeam som har ivaretatt medlemstelefonen og email. 



Laila Hundseid som har laget program og ivaretatt den praktiske gjennomføringen av 

årsmøtet. 

Margaret Paasche som har bidratt med konstruktive innspill til den formelle gjennomføringen 

av årsmøtet og generalforsamlingen.   

Cato Underhaug, Ole Erik Grinde og Margaret Paasche som har deltatt i valgkomiteen. 

Elin Pollard som har ført regnskapet gratis for DNCF i løpet av 2006. 

Oddvar Bakken som har revidert regnskapet gratis for DNCF. 

Alle medlemmene som har hatt tillit til styret i DNCF, og bidratt med gode og konstruktive 

innspill.  

 

 

Tillitsvalgte 

Styret har  i perioden bestått av: 

Turid Torbergsen   Styreleder    

Anne-Lise Grønvold                           Styremedlem     Fram november 2006               

Ørjan Jensen    Styremedlem     Fram til august  2006  

 

Varamedlemmer 

Reidun Havnes   Varamedlem    Styremedlem fra august 2006 

Laila Hundseid   Varamedlem    Styremedlem  fra november 2006           

 

To av styrets medlemmer valgte av forskjellige grunner å trekke seg fra sine verv, og 

varamedlemmene har fungert siden hhv august og november 2006. 

 

Valgkomiteen har i perioden bestått av: 

Ole Erik Grinde 

Cato Underhaug 

Margaret Paasche 

 

Framtiden: 

Arbeidet som nå pågår i samarbeid med Standard Norge, er helt sentralt for å bli en tung og 

seriøs aktør i markedet. En forutsetning for å få en slagkraftig forening er også at 

medlemmene engasjerer seg aktivt i DNCF`s arbeid. Dette særlig med tanke på markedsføring 

mot næringslivet og interesseorganisasjoner. 

For å øke medlemsmassen bør det arbeides aktivt med å  bygge broer til andre seriøse 

bransjeorganisasjoner.        

 

 

Stavanger 01.03.07 

 

  Turid Torbergsen 

    Styreleder 

 

 

 

Reidun Havnes     Laila Hundseid 

Varamedlem      Varamedlem 

(fungert som      (fungert som styremedlem   

styremedlem fra august)    fra november)  

 


