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Årsrapport for styreperioden 2012 til 2013  

Styret har bestått av: 

Lene Fjellheim, leder 

Mina Helen Kristoffersen, styremedlem 

Mona Pettersen, styremedlem 

Hedvig Rognerud, styremedlem 

Marga Dijkman, varamedlem 

Hilde Merete Klungerbo, varamedlem 

Kristin Mothes, styremedlem gikk ut av styret pr 30.06.12. 

http://www.coachforening.no/om-dncf/styret.html 

Styremøter: 

Styret har hatt 10 møter i perioden (hvorav 8 på skype), i tillegg til utstrakt mail 

korrespondanse og ad-hoc samtaler etter behov. 

Hovedsaker i perioden 2012-2013 

Styret har hatt som mål for denne styreperioden å; 

1) løfte coaching som profesjon ved å etablere konferanser og web basert coachmagasin  

2) få systemer/rutiner på plass og  

3) å gjøre det attraktivt å sitte i styret 

 

http://www.coachforening.no/om-dncf/styret.html


2 

Årsrapport DNCF 2012 – 2013 www.dncf.no www.coachmagasinet.no 

 

Byggesteiner 

Styret hadde en aktiv workshop i august 2012 og lagde felles byggesteiner for strategi 

og markedsplan: Bransjestandard, Delekultur, Utvikling, Fellesskap, Muligheter 

DNCF er Norges største medlemsorganisasjon for coacher 

DNCF vil være et talerør for coachfaget  - the choice og coach 

 

 

 
 

Økonomi 

 

Regnskapet for 2012 er gjort opp med et overskudd på 75’ mot  2’  i 2011 

 

Kontingenter inkl. sertifiseringer har økt fra 179’ i 2011 til   270’ i 2012 

Selve medlemsdelen har økt fra 155 til 199 = 28 % 

Totale salgsinntekter 385’ – budsjettert 312’  avviket skyldes i stor grad 

Fagdag/helsecoaching og Forsikringsordningen. 

Totale driftskostnader 310’ – budsjettert 285’  avviket skyldes i stor grad honorarer 

Fagdag/Sertifiseringer og Forsikringsordningen. 

Årskonferansen 2012 var mer enn selvbærende idet det kom inn 35’ i overskudd 

Forskudd DNCF konferansen 2013/samt Fagkurs  til sammen  102’ er avsatt i balansen 

og tas til inntekt i 2013 

Forskudd kontingenter 2013 til sammen 22’ er avsatt i balansen og tas til inntekt i 2013 

 

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 2013. 
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Ansvarsforsikring If 

Styret har forhandlet seg frem til gode vilkår for obligatorisk ansvarsforsikring hos If. 

Ansvarsforsikringen kostet kr. 375 pr. medlem og at 39 medlemmer tegnet i 2012. 

Øvrige medlemmer får tilbud om tegning i april mnd og det gjøres ved direkte betaling 

via deltaker.no. 

 

 
 

Medlemsservice/ systemer / prosedyrer 

DNCF har 145 fullverdige medlemmer og 27 interessemedlemmer, en betydelig økning 

fra 2011 da medlemstallene var henholdsvis 104 og 13.  

Alle medlemmene er registrert i ww.dncf.no, de får tildelt brukernavn og passord ved 

innmelding, og har selv ansvar for å legge inn kontaktinformasjon og egen profil, samt 

ta stilling til om de ønsker å være søkbare på nett med sin profil. Dncf.no inneholder 

ellers oppdatert informasjon om bransjestandard, helsecoaching, 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.  
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Medlemsaktiviteter 

Høsten 2012 fikk styret på plass en Markedsplan for 2012/2013, med planer, analyser 

og aktiviteter for å blant annet engasjere medlemmer, gjøre DNCF mer attraktiv, 

synliggjøre coaching og å gjøre det mer attraktivt å sitte i styret.  Se vedlagt 

Markedsplan vedlegg 1.  

 

Nettverksbygging & Kompetanseheving: 

CoachCafe for våre medlemmer har blitt avholdt i Haugesund og Bergen. DNCF har tre 

grupper på Facebook for erfaringsutveksling, synliggjøring, nettverksbygging og 

kompetanseheving: DNCF Medlem, Registert Helsecoach Den Norske Coachforening, og 

CoachMagasinet.  

Helsecoach fagdag 1 (Juridisk fagdag) ble avholdt høsten 2012 i Oslo og Stavanger for 

våre medlemmer. Dagen bestod av informasjon rundt regelverk i forbindelse med 

Helsecoaching og hvilken betydning det har for våre medlemmer, samt faglige 

diskusjoner og erfaringsutveksling våre medlemmer i mellom.  

Tilbakemeldinger fra deltagere viser at møteplasser hvor de kan bygge nettverk, få 

innspill og diskutere fag, samt utveksle erfaringer blir verdsatt. Se eget pkt. om 

Helsecoaching for mer utfyllende informasjon. 
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Synliggjøring: 

For å synliggjøre coaching i markedet, vise bredden innen coaching, samt fremheve 

noen av våre medlemmer, laget styret en artikkelserie på CoachMagasinet.no om 

nisjecoaching, coacher med spesialområdet. Temaer og nisjer som ble presentert blant 

våre medlemmer, kunder og lesere var: 

Coaching ved stress og utbrenthet 

Coaching ved tema selvfølelse 

Ungdomscoaching 

Ryttercoaching 

Golfcoaching 

Karrierecoaching 

Foreldrecoaching 

DNCF konferansen er også et ledd i synliggjøring i markedet, kompetanseheving og 

nettverksbygging. 

27. Juni 2012 møtte styrerepresentanter fra DNCF styremedlemmer fra ICF, med tanke 

på et mulig samarbeid mellom Norges to største foreninger for coacher. Vi diskuterte 

tanker om samarbeid og medlemsaktiviteter for våre medlemmer, samt hvordan vi i 

fellesskap kunne bidra til å løfte coaching i markedet generelt. DNCF Konferansen 2013, 

ble pekt ut som en viktig samarbeidsarena, hvor vi i fellesskap kunne tilby en flott 

konferanse for våre medlemmer og kunder. 

Samarbeidet med ICF ble lagt på is høsten 2012, da det viste seg at deres 

styremedlemmer likevel ikke hadde kapasitet til å følge opp og bidra til felles prosjekter 

og idéer. 

DNCF styret og en egen arbeidsgruppe fortsetter arbeidet med DNCF Konferansen 2013. 

Les mer om dette under pkt. «DNCF konferansen». 
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Flere og mer engasjerte medlemmer: 

DNCF trenger flere engasjerte medlemmer til å sitte i styret og å være med i 

arbeidsgrupper. Det ble derfor utarbeidet stillingsbeskrivelser til ulike roller som 

styremedlemmer, hvor oppgaver og fordeler blir fremhevet. Dette er sendt ut til 

medlemmer og publisert i våre ulike kanaler. 

Styret har også hatt en gjennomgang av medlemsfordeler, og løftet fram grunner og 

nytteverdi ved å være medlem i DNCF. Dette er publisert på våre websider DNCF.no 

 

 
 
 

CoachCafe – Bergen - Haugesund  

Det har jevnlig blitt arrangert CoachCafe i Bergen og Haugesund gjennom perioden. 

Dette har også vært markedsført via Coachmagasinet. Tilbakemeldingene sier at 

CoachCafe som møtested for utdannede coacher, coacher under utdanning og andre 

interesserte, oppleves som nyttig for den enkelte. Samtidig skaper det oppmerksomhet 

rundt coaching som fag.  

Det har dessverre ikke lykkes å få nok interesse blant medlemmene til tilsvarende 

aktiviteter i Oslo. 
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CoachMagasinet 

Coachmagasinet (CM) skal fremme coachfagets status i samfunnet som helhet. 

CM skal også synliggjøre DNCF som eier av nettstedet og DNCF sine medlemmer. 

Nettstedet skal vise at coaching virker – informere, skape perspektiver og underholde de 

som besøker sidene. Brukerne av nettstedet vil være både erfarne ”coachere” samt nye 

personer som er nysgjerrig på hva coaching er. 

CM ble lansert i medio mars 2011 (i Wordpress) i forbindelse med DNCF sin 

årskonferanse.  CM ble relansert (i Joomla) i november 2011.  

CM har også fått egen logo og nytt visuelt uttrykk i løpet av 2011. Dette har blitt 

videreutviklet i 2012.  

I 2012 ble Magasinet utvidet ytterligere med presentasjon av studenter fra de respektive 

skoler samt redaktørens egen spalte. Innholdet på websiden er ytterligere forbedret ved 

inndeling av underkategorier på artiklene. 

Vi introduserte ”nisjecoaching” som egen artikkelserie. 

For fullstendig publikasjonsliste i 2012 – se vedlegg 2. 

CoachMagasinet har også egen side på facebook med mer enn 370 likere og feiret 2-års 

jubileum 11.mars. 

 

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 kvalitet på coachingtjenester som våre medlemmer står 

for. 

Årets konferanse har fått tittelen ”Muligheter”. Dette ble valgt som en god oppfølger til 

fjorårets ”Inspirasjon”, og grunntanken til styret ved å velge nettopp ”muligheter”, var å 

vise frem noe av den bredde som finnes innenfor coaching. Vi er derfor svært stolte over 

å kunne presentere våre egne medlemmer som workshopholdere til årets konferanse. 

Slik håper vi at gjennom det utstillingsvinduet som denne konferansen er, vil få vist frem 

hvor faglig dyktige våre medlemmer er. 

I tillegg til våre egne medlemmer som bidrar, har vi også i år med oss svært dyktige 

foredragsholdere. Årets konferanse blir betraktelig større en fjorårets, og vår maksimale 

kapasitet i år er 250 deltagere. Omgivelsene for konferansen er også oppgradert med 

splitter nye Scandic Fornebu Hotell.  

En konferanse av en slik størrelse, med så høy faglig kvalitet som vi har i år, krever også 

betydelig mer resurser til administrasjon, planlegning, og gjennomføring. Vi har derfor i 

år valgt å kjøpe en betalingsløsning via DNB, hvor deltagerne selv betaler når de melder 

seg på arrangementet. Vi har delvis gode erfaringer med denne løsningen, men vil ikke 
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umiddelbart anbefale den ved en senere anledning, når arrangementene er så store som 

vår konferanse er. Det å arrangere et så stort arrangement som i år krever nesten 

daglige ressurser tilgjengelig i lengre perioder, og det er styrets anbefaling at det settes 

ned en komite som kan jobbe med eventuelle fremtidige arrangementer. 

Dncf har vært så heldige at vi har fått redaksjonell omtale i alternativ.no, samt i 

coachmagasinet.no rundt foreningen og konferansen. I tillegg har vi fått en gratis 

bannerannonse for konferansen i Lwmagazine.com. 

Årets konferanse, tjener først og fremst medlemmene i DNCF, her er muligheten til å 

bygge nettverk til kolleger og potensielle kunder. Medlemmene kan invitere med seg 

kunder og få vist frem ”sin forening”, i tillegg til å få ”påfyll” i hverdagen. Det er derfor 

litt overaskende at bare 70 billetter, av totalt 159 solgte (pr 13.3.13) er kjøpt av 

medlemmer, spesielt med tanke på at vi som forening nærmer oss 200 medlemmer. 

Budsjettmessig går konferansen med overskudd også i 2013. Påmeldinger skjer daglig 

og vi har ikke endelige tall før etter årsmøte.  
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Norsk Bransjestandard for coaching 
Hva er gjort? 

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. Implementeringsarbeidet startet i 2010, og har fortsatt i 2011. 

Styrets oppgaver mht. bransjestandarden i inneværende forretningsår har i første rekke 

vært å videreutvikle praktiske løsninger, lage rutinebeskrivelser og gjennomføre 

sertifiseringer. 

 

De viktigste hendelsene i denne forbindelse har vært: 

1. Utarbeide rutinebeskrivelser ifm sertifiseringer.  

2. Sertifisering av 4 kandidater fra 1 skole våren 2012.  

3. Sertifisering av 7 kandidater fra tre skoler høst 2012. 

4. Oppstart av videreutviklingskomite for evaluering av bransjestandarden 

 

Hva gjenstår? 

Videre arbeid med evaluering av Norsk bransjestandard for coaching. Dette arbeidet vil 

pågå i hele 2013. Skolene vil være vesentlige bidragsytere i dette arbeidet. Vedtak om 

eventuelle endringer vil bli tatt opp på årsmøtet 2014. 

Fortsette arbeidet med synliggjøring av DNCF og bransjestandarden.  

 

Konklusjon 

Vi har oppnådd en god del i år og kommet et godt stykke videre med rutinebeskrivelser 

og satt i gang arbeidet med evaluering av bransjestandarden. Videre er antall 

sertifiseringer økende. Det er av vesentlig betydning at skolene engasjerer seg i arbeidet 

med evaluering av bransjestandarden. 

 

Æresmedlem  

Styret fattet følgende vedtak 21. august 2012 etter forslag fra Turid Torbergsen: 

Frank Beck utnevnes som æresmedlem av Den Norske CoachForening med følgende 

begrunnelse: 

I snart 50 år har han som motivator hjulpet mennesker med å bedre sine prestasjoner 

og å nå sine mål. Han har motivert og inspirert en hel generasjon, og kan med rette 

kalles ”mulighetenes mann”. Frank Beck har støttet, utfordret og motivert noen av våre 

største idrettsstjerner på veien mot olympiske medaljer og rekorder. ”Du kan ikke sitte 

og vente på at mulighetene skal komme til deg, du må skape dem selv”, sier Frank 

Beck. Og med talegavene sine og sin prestasjonsfilosofi har denne legendariske 

hedersmannen gledet og begeistret så vel kommuner, idrettslag, organisasjoner, 

kulturpersonligheter og enkeltmennesker. Har du en gang møtt Frank Beck, glemmer du 

det ikke. I sitt 86. år, er han fortsatt aktiv med sitt sprudlende foredrag ”Det er MEG det 

kommer an på”!  

Frank Beck er en legende, og den første som tildeles Æresmedlemskap i Den Norske 

CoachForening. 
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Frank Beck ble tildelt denne æresbevisning av DNCF v/styret, representert ved Lene 

Fjellheim og Mina Kristoffersen, den 18. desember 2012 i Tønsberg. Æresmedlemmets 

svært høye alder, 86 år, var årsak til at styret ikke ønsket å vente til årsmøtet med å 

dele ut denne æresbevisning. Franck Beck er invitert til DNCF konferansen 2013 og vil få 

overrakt blomster samt motta anerkjennelse fra våre medlemmer og konferansens 

deltagere. 
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Helsecoaching 

Helsedirektoratets godkjente 21.februar 2012 DNCF som utøverorganisasjon i medhold 

av forskrift om frivillig registerordning for utøvere av alternativ behandling § 3.jf lov om 

alternativ behandling § 2 tredje ledd. 

I forbindelse med at Helsedirektoratet gav DNCF godkjenning som organisasjon i 

alternativ behandling med rett for medlemmer som oppfyller fagkrav til registrering i 

alternativregisteret som Registrert Helsecoach DNCF, ble det på årsmøtet i 2012 

etterlyst medlemmer som kunne tenke seg å sitte i en arbeidsgruppe. Mandat var å 

levere en innstilling til styret/oppdragsgiver basert på gjennomgang av godkjenningen 

samt vurdere betydning og konsekvenser denne godkjenningen ville få for DNCF og dens 

medlemmer.  

 

De som meldte seg frivillig på årsmøtet ble med i arbeidsgruppen. Den startet sitt arbeid 

umiddelbart etter årsmøtet og besto av Turid Torbergsen, Erica Grunnevoll, Marit Midtbø 

og Mina H Kristoffersen.  

I tillegg ble det opprettet en høringsgruppe, bestående av Kristin Mothes og Catrine 

Færden. Høringsgruppens oppgave var å komme med innspill til arbeidsgruppens 

innstilling, slik at disse innspillene, sammen med arbeidsgruppens innstilling, ble 

fremlagt for styret. Arbeidsgruppen kom etter diskusjon frem til et kompromiss og 

leverte en enstemmig innstilling som sammen med høringsgruppens innspill, 

(høringsgruppen var delt i sin oppfatning) formelt ble forelagt styret på styremøte 

20.6.12. Turid Torbergsen oversendte/overleverte på vegne av arbeidsgruppen 

innstillingen til styret. Arbeidsgruppen kalte sitt dokument «Notat/arbeidsdokument 

til styret vedrørende praktisk gjennomføring av Helsedirektoratets vedtak om 

godkjennelse av DNCF som utøverorganisasjon innenfor helsecoaching» 

Forslag som fremkom av arbeidsdokumentet var følgende: 

«DNCF medlemskap gir sammen med øvrige formelle krav rett til registrering i frivillig 

registerordning for utøvere av alternativ behandling. 

Vi mener at dagens krav for å bli DNCF medlem tilfredsstiller krav fra helsedirektoratet 

for registrering i Alternativ registeret. 

For at DNCF kan bistå sine medlemmer på en forsvarlig måte ift plikter og rettigheter de 

har, ref registerforskrift, lov om alternativ behandling, markedsføringslov etc, anbefaler 

vi at DNCF legger inn tre obligatoriske fagdager  for alle som søker DNCF medlemskap 

som registrert Helsecoach DNCF. Dette kan gjerne gjøres i samarbeid med skolene, eller 

fra DNCF sentralt.  Arbeidsgruppen stiller seg positive til å bidra faglig på disse 

fagdagene.» 

Styret vedtok enstemmig arbeidsgruppens forslag.  Vedtaket var som følger:   

Styret godkjenner innstilling fra arbeidsgruppen vedr prosedyrer og krav for å 

registrere seg som helsecoach. Vedtak: Enstemmig vedtatt 

Arbeidsgruppen leverte i henhold til mandat. Arbeidsgruppens oppgave var dermed 

avsluttet. 
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Dokumentet, arbeidsgruppens innstilling, var svært fyldig og styret brukte dette som et 

internt arbeidsdokument. Det ble bestemt at et kortere skriv burde forfattes og mailes 

alle medlemmer. Videre vurderte styret det dit hen at det var behov for et dokument 

som beskrev innhold og praktisk gjennomføring av de tre fagdagene. 

Arbeidsgruppens medlemmer ble forespurt på nytt om de sammen kunne lage et utkast 

til informasjonsskriv til medlemmene i DNCF. På bakgrunn av deres innspill, ble det 

sendt ut et informasjonsskriv fra styret til medlemmene i august 2012.  

To av arbeidsgruppens medlemmer (Turid og Mina) ble samtidig forespurt om de kunne 

lage et opplegg for fagdag 1. Arbeidsgruppens inngående kjennskap til retningslinjer gitt 

fra Helsedirektoratet var for styret på dette tidspunkt avgjørende for hvem som skulle 

stå faglig ansvarlig for fagdag 1.  

Det ble gjennomført fagdag 1 i Oslo (26 deltakere) og i Stavanger (10 deltakere) med 

påfølgende evaluering. Alle deltagerne ble tilsendt evalueringsskjema, hvor de ble bedt 

om å komme med innspill på selve fagdagen, samt spurt om hva de ønsket seg mer av 

på de kommende fagdager.  Tilbakemeldingen på selve fagdagen var svært gode, og 

innspillene fra medlemmene om fremtidige fagdager var meget konkrete. 

 

 

 

Som kjent er det DNCF som utøverorganisasjon som er gitt denne 

godkjennelsen med rett til registrering i alternativregisteret. Det innebærer 

også at det er DNCF som organisasjon som er ansvarlig for å påse at 

retningslinjene fra Helsedirektoratet blir overholdt og gjennomført.  
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Styret har på denne bakgrunn hatt en helhetlig tanke på hvordan vi best som 

organisasjon kan forvalte dette for medlemmene våre. Det ble derfor fattet vedtak på 

styremøtet 21. august, Vedtak: DNCF holder i Helsecoach fagdager både mht 

gjennomføring og tematikk. Vi legger opp til en evaluering og diskusjon med 

skolene høsten 2013.  

I praksis betød dette vedtaket at styret ønsket å «holde i» disse dagene frem til de var 

gjennomført som pilot, både fagdag 1, 2 og 3, dvs., frem til juni 2013. Deretter mente 

styret at det var hensiktsmessig med en evaluering av fagdagene og styret mente det 

ville være fornuftig å gjøre dette samtidig med at bransjestandarden evalueres høsten 

2013.   

 

Styret rettet 21. nov forespørsel til DNCF medlemmer om å danne en arbeidsgruppe, 

med ansvar for gjennomføring av Helsecoach-fagdager vår/sommer 2013. Vedlegg 3 

Mandatet til denne gruppen skulle være å planlegge innhold til fagdager 2 og 3.  

Turid Torbergsen takket nei til dette og valgte også å meddele styret om at hun trakk 

seg som instruktør for fagdag 1 og 2 i Oslo og Stavanger.  Marit Midtbø velger å trekke 

seg 13. desember pga utviklingen i denne saken.  

Det har utviklet seg en uenighet mellom Turid Torbergsen og styret i forhold til 

prosessen rundt ivaretagelsen og kvalitetssikringen av Helsedirektoratets godkjennelse.  

To andre coacher i DNCF som jobber med Helsecoaching som ble forespurte takket også 

nei til å delta i arbeidsgruppe. Dette av kapasitetshensyn.  

Styret fattet nytt vedtak 3. desember.  

Vedtak: Styret opprettholder vedtak av 21. august 2012. Vedtak fra 21.aug: DNCF 

holder i Helsecoach fagdager både mht gjennomføring og tematikk. Vi legger 

opp til en evaluering og diskusjon med skolene høsten 2013.  

Etter mye diskusjon rundt tematikken landet styret ned på følgende vedtak på det 

samme styremøte: 

a) Styret har fulgt innstilling fra arbeidsgruppen mht frist innen 21.06.13 og står 

fast ved dette så frem ikke arbeidsgruppen kommer med en annen innstilling 

og argumenterer for dette og definerer kriterier. Det vil i så fall gjelde alle 

medlemmer i DNCF.  

b) Styret ønsker å få skolene på banen både mht 1) revidering av 

bransjestandard, 2) evaluering av sertifiseringer og 3) helsecoaching 

/fagdager. Det legges opp til en prosess i 2013 med innstillinger og workshop 

for skolene for å skape eierskap og involvering.  

c) Neste helsecoach fagdager blir satt opp i 2014. Våren 2013 sertifiseringer kan 

delta i Oslo eller Stavanger våren 2013 og øvrige blir først sertifisert 

november 2013. Alle som er ferdig med /i tampen av trinn2 påmeldt trinn3 og 

er registret som interessemedlem kan melde seg på helsecoachfagdagene.  

d) Hvordan disse fagdager bør avholdes i fremtiden, og av hvem, vil det være 

opp til det nye styret i 2013 å beslutte. Det sittende styret er opptatt av at det 

først gjennomføres en pilot med de 3 første, dernest en evaluering. Styret tror 

at vi best kan kvalitetssikre disse fagdager gjennom denne strategi. 
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20. desember mottar styret brev fra 4 av medlemsskolene, hvor det settes frem krav om 

at helsecoachfagdager overføres til skolene høst 2013. Vedlegg 4.1 Styret avholder 

ekstraordinært styremøte den 22. desember, og informerer om at styret nå har tatt 

juleferie, og vil behandle saken på neste ordinære styremøte 08.1.13 Vedlegg 4.2. 

Styret mottar en henvendelse fra skolene 24. desember hvor de 4 skolene ber om at det 

blir tatt en avgjørelse på styremøtet den 8. januar, og at de får en tilbakemelding 

umiddelbart etter det. Vedlegg 4.3 

Styret svarer på henvendelsen fra de 4 medlemsskolene den 10. januar med et 

utfyllende skriv hvor styret forklarer hvordan styret har tenkt helhetlig rundt 

helsecoaching, samtidig som styret også inviterer til samarbeid og engasjement fra 

skolene i den kommende evalueringsprosessen av helsecoachingfagdagene. Vedlegg 

4.4 

Den 18. januar 2013 mottar styret ytterlig en henvendelse fra de 4 medlemsskolene, 

hvor følgende krav fremsettes: Vedlegg 4.5 

”Herved gjentar vi vår henvendelse; denne gangen som et krav: Utarbeidelsen av 

fagdagene skal tillegges en arbeidsgruppe som ledes av representant(er) fra 

medlemsskolene, resultatet skal kvalitetssikres av medlemsskolene, og godkjennes av 

både skolene og styret. Dette gjelder ikke bare høstens program, men også fagdagene 

som er kalenderfestet i april 2013.  

Vi gir styret 3 (tre) dagers frist for å gi tilsvar til kravet. 

Ved manglende tilsvar innen fristen, ber vi styret om å forberede seg på å motta 

mistillitsforslag.” 

Styret svarer den 20. januar med å invitere til et dialogmøte mellom de 4 skolene og 

styret, i håp om å komme til enighet. Styret foreslår noen datoer 2 uker frem i tid, 

videre foreslår styret at det hentes inn en nøytral person til å fasilitere dialogen. 

Vedlegg 4.6 

Styret mottar tilsvar fra de 4 skolene den 24. januar 2013 med følgende forslag fra de 4 

skolene: Vedlegg 5  

”Vi vil derfor komme med følgende forslag: Styret kaller inn representanter for alle 

skolene til en snarlig konferanse, til nød på Skype, med formål å opprette 

arbeidsgruppen på nytt, uavhengig av nåværende medlemmer, og med Turid Torbergsen 

som ansvarlig for å lede ferdigstillelse av fagdagenes innhold og gjennomføringsplan for 

våren 2013 og videre planlegging av gjennomføring. Resultatet av arbeidsgruppens 

arbeid skal godkjennes av alle skolene i DNCF. 

Retningslinjene og rammevilkårene for sertifisering og registrering som helsecoach vil ha 

vidtrekkende og prinsipielle konsekvenser for medlemmer og skoler tilsluttet DNCF. Det 

er derfor absolutt nødvendig at utarbeidingen skjer på et så bredt og transparent 

grunnlag som mulig. Årsmøtet i fjor ga sitt bifall til en arbeidsgruppe ledet av Turid 

Torbergsen, som også har stått for det meste av forarbeidet og dialogen med 

departementet. Det er derfor naturlig at hun fortsatt står i spissen for dette arbeidet.” 

Videre påpekes det i brevet 2 mulige konsekvenser dersom styret ikke aksepterer krav 

et fra skolene:  
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” - Implementeringen av helsecoaching utsettes inntil styret og skolene har kommet til 

enighet om hvordan den skal gjennomføres. Eventuelt kan godkjenningen fra 

Helsedirektoratet tilbakeleveres inntil foreningen er moden til å implementere den.… 

eller: 

- Mistillitsforslag stilles fra medlemsskolene og styret går av med umiddelbar virkning. Et 

interimsstyre overtar et minimum av styrets oppgaver inntil et nytt styre kan overta 

oppgavene og driften av foreningen, eventuelt som følge av vedtak om nye former for 

organisering som fremlegges for årsmøtet i april.” 

__ 

Styret finner det ikke mulig å innfri kravet fra skolene, all den tid styret, som et lovlig 

valgt styre er ansvarlig for å påse at de retningslinjer og krav, gitt av Helsedirektoratet 

og Brønnøysundregistrene blir fulgt.  

Styret v/ styrets leder signer også på den enkeltes medlems søknad om registrering, og 

må derfor også ha beslutningsmyndighet og fullt innsyn i disse fagdagene.  

På bakgrunn av de mange innspill som har kommet fra de 4 medlemsskolene, samt det 

ultimatum som styret blir stilt ovenfor med mistillitsforslag, velger styret på nytt å 

gjennomgå arbeidsdokument/innstilling av fra arbeidsgruppen, samt på nytt å 

gjennomgå høringskomitéens innspill. Videre innhentes det informasjon fra en rekke 

andre utøverorganisasjoner som står registrert i alternativregisteret og er underlagt de 

samme regler og retningslinjer som DNCF. Etter en vurdering av ny og enda mer 

utfyllende informasjon fatter styret et nytt vedtak vedrørende retningslinjer for 

registrering som registrert Helsecoach DNCF i Alternativregisteret, 

Brønnøysundregistrene. Dette vedtaket ble formidlet ut til samtlige medlemmer 29. 

januar 2013 og er som følger: Vedlegg 6.1 

”Ny dato for årsmøtet, samt nye retningslinjer for registrering av Helsecoacher 

DNCF. 

Som kjent er DNCF godkjent av Helsedirektoratet som utøverorganisasjon for registrerte 

Helsecoacher DNCF. Dette gir sertifiserte dncf medlemmer rett til å registrere seg i 

utøverregisteret for alternativ behandling i Brønnøysundregistret etter at de har oppfylt 

Helsedirektoratets tilleggskrav. Registrering i dette registeret utløser rett til å utøve 

helsecoaching mva fritt. 

Styret har i forbindelse med evaluering av høsten fagdag1; Juridisk informasjonsdag, 

samt en ny vurdering av tilleggskravene gitt fra Helsedirektoratet i samråd med jurist i 

Brønnøysundregisteret kommet frem til at Helsecoachfagdag 1 er tilstrekkelig for å 

oppfylle dette kravet fra Helsedirektoratet.  

I praksis betyr dette at alle som på det nåværende tidspunkt allerede har gjennomført 

fagdag 1 og registrert seg kan fortsette å stå registrert, uten å gjennomføre ytterligere 

fagdager.  

De av våre medlemmer som ikke har registrert seg pr i dag, kan ved å delta på fagdag 

1. 14. April i Oslo eller 29. Mai i Stavanger, registrere seg i utøverregisteret uten 

ytterligere fagdager.  
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Presisering: Alle DNCF sertifiserte Coacher kan, etter gjennomføring av 

Helsecoachfagdag 1 Juridisk informasjonsdag, registrere seg, og fortsette å stå 

registrert, så lenge de opprettholder sitt medlemskap i DNCF. 

Dersom du allerede har meldt deg på fagdag 2 og 3 i Oslo, vil du få tilbakebetalt dette 

beløpet til den samme konto som du betalte fra. 

På grunn av økt saksmengde til behandling på årsmøte, ser styret at det blir for lite tid 

til dette med bare 3 avsatte timer. Årsmøtet flytter derfor til 16. april og blir 

heldagsmøte fra kl 10.00- 16.00 

Vi i styret ønsker deg fortsatt god vinter og håper å se deg til DNCF konferansen den 15. 

April på Fornebu. 

Med vennlig hilsen 

Styret i DNCF 2012/2013” 

Styret sender samtidig ut den samme informasjon til alle medlemsskoler om de nye 

retningslinjer som gjelder for registrering som registrert Helsecoach DNCF, og i tillegg 

følger også denne oppfordringen til skolene: ”Hei alle skoler og tidligere arbeidsgruppe 

for helsecoach fagdager. Høsten og vinteren har vært preget av frustrasjon for alle 

parter involvert i det som i utgangspunktet skulle feires med flagget til topps; 

helsecoaching. Styret har nå gjort et styrevedtak for å lette på presset og oppfordrer 

skolene som ønsker det til å lage sine egne fagutdanninger.” Vedlegg 6.2  

Skolene kommer med tilsvar hvor de er uenige i at DNCF medlemmer pr i dag har den 

kompetanse som kreves for å utvøve helsecoaching. Vedlegg 7 

Avsluttende kommentarer fra styret: 

Det har vært et svært krevende siste halvår for styret, grunnet uenighet rundt 

helsecoaching. Styret har lagt stor vekt på å være ryddig, samt tenke helhetlig til det 

beste for alle medlemmene våre, og ikke bare ta hensyn til hva skolene ønsker. Styret 

har vært svært opptatt av at det ikke skulle settes strengere krav til våre medlemmer 

med hensyn til registrering, en de krav som faktisk er gitt av helsedirektoratet. For det 

er bare snakk om en registrering som gir anledning til å utøve helsecoaching mva fritt.  

Helsecoaching er nytt for de fleste.  Godkjenning som utøverorganisasjon i alternativ 

behandling med rett for medlemmer til registrering i utøverregisteret etter lov om 

alternativ behandling er nytt for oss som forening. Myndighetene gir her aksept og 

anerkjennelse av faget coaching av DNCF og vår bransjestandard. Som i alt annet 

nybrottsarbeid er det naturlig at det fra tid til annen er litt kronglete å navigere, eller at 

det kan oppstå misforståelser. Hvordan DNCF velger å forholde seg til de regler og 

retningslinjer som er gitt DNCF som utøverorganisasjon i fremtiden vil det være opp til 

årsmøtet og det nye styret og avgjøre. 

Styret i DNCF er stolte av å kunne fortelle at vi nå også er Norges største 

utøverorganisasjon for registrerte Helsecoacher med hele 27 registrerte i 

Alternativregisteret. Styret oppfordrer alle medlemmer som ønsker å registrere seg som 

Helsecoacher til å benytte muligheten denne våren i Oslo eller Stavanger, der det vil 

avholdes obligatorisk juridisk informasjonsdag. 
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Avslutning 

Styret er svært fornøyd med økning i medlemsmassen, utarbeidelse av rutiner og 

systemer samt synlighet gjennom www.coachmagasinet, helsecoaching og dncf 

konferansen. På tross av at noen saker har vært svært energitappende har styret hatt en 

svært løsningsorientert og god tone med masse humor og energi. Dette har bidratt til at 

styret har oppnådd enighet i alle saker etter diskusjoner og opplever samarbeidet som 

svært fruktbart og meningsfylt.  

 

Videre arbeid med evaluering av Norsk bransjestandard for coaching fortsetter i hele 

2013. Skolene vil være vesentlige bidragsytere i dette arbeidet.  

Styret ser det som viktig at vi også fortsetter arbeidet med synliggjøring av DNCF og 

bransjestandarden, gjennom blant annet gjennom å fortsette satsningen på en årlig 

DNCF konferanse, og å levere relevant og nyttig innhold for våre kunder og medlemmer 

på CoachMagasinet.no. 

 

DNCF SETTER STANDARDEN! 

Oslo, 25.mars 2013 

Styret i DNCF 

http://www.coachmagasinet/

