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Vedtekter for Den Norske Coachforening  

Sist revidert av årsmøte 07.06.2021 

             

Kapittel 1 – Formål, oppbygging og ansvarlig organ 

 

§ 1-1 Foreningens offisielle navn er: Den Norske Coachforening (DNCF) 

• Det engelske navn er: Norwegian Coach Association (NCA) 

• DNCF er en ideell medlemsorganisasjon. 

• DNCF er partipolitisk nøytral. 
 

§ 1-2 Formål 

DNCFs formål er: 
a) Fremme forståelse for og utbredelsen av coaching som profesjon og fag.  
b) Sikre at medlemmene utøver coaching i samsvar med DNCFs til enhver tid gjeldende 

standard. 
c) Skape et miljø som sikrer at coaching utøves på et høyt faglig og etisk nivå. 
d) Arbeide for offentlig godkjenning av coachingutdannelse i Norge. 

 

§ 1-3 Foreningens ansvarlige organ 

Foreningens ansvarlige organ er: 
a) Årsmøtet. Utdypet i kap. 3. 
b) Styret. Utdypet i kap. 4. 

  

Kapittel 2 - Medlemmer  

 

§ 2.1 Personlig medlemskap og skolemedlemskap 

Når det gjelder personlig medlemskap og medlemskap for skoler, henvises til DNCFs til enhver tid 
gjeldende standard og retningslinjer. 

§ 2.2 Studentmedlemskap 
 
Studenter som ønsker å holde seg orientert innen coaching kan bli medlem. Studentmedlemmer er 
stemmeberettiget. 
 

§ 2.3 Honnørmedlemskap 
 
Pensjonister og uføretrygdede DNCF-sertifisert coacher. Medlemskapet sidestilles med ordinært 
medlemskap. 
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 § 2.4 Søknad om personlig medlemskap  
. 

a) Det gis gratis medlemskap i ett år etter at kandidaten består DNCF sertifisering.  
b) Opptak uten DNCF sertifisering skjer ved søknad på www.dncf.no . 
c) Opptak skjer ved vanlig flertall i styret. 
d) Klagefrist på avslått søknad er tre -3- uker fra dato for avslag 

 

§ 2.5 Søknad om skolemedlemskap  

a) Søknad om medlemskap sendes styret sammen med studieplaner og annen dokumentasjon 
som bekrefter at DNCFs til enhver tid gjeldende standard blir fulgt.  

b) Opptagelse skjer ved enstemmighet eller vanlig flertall i styret. 
c) Klagefrist på avslått søknad er tre -3- uker fra dato for avslag. 

§ 2.6 Kontingent  

a) Kontingenten foreslås av styret og fastsettes av årsmøtet.  
b) Det fastsettes egen kontingent for personlig medlemskap og skolemedlemskap. 
c) Student- og honnør medlemmer betaler halv kontingent. 
d) Kontingenten forfaller til betaling ved utgangen av året. 
e) Medlemskap fornyes automatisk dersom ikke skriftlig utmeldelse foreligger innen årets 

utgang. 
f) Styret kan gi dispensasjoner fra kravene til medlemsavgift i særlige tilfeller. 
g) Kontingent til DNCF må være innbetalt innen utgangen av året for å opprettholde registering i 

Alternativregisteret i Brønnøysund som «registrert Helsecoach DNCF». 
  

§ 2.7 Utmelding  

Utmelding skal skje skriftlig til styret innen utgangen av kalenderåret. Medlemsforpliktelsene gjelder til 
utgangen av det året utmelding finner sted.  
 

§ 2.8 Gjenopptak etter å ha vært utmeldt  

 Søker må kunne dokumentere at han/hun i løpet av de fire -4- siste årene har: 

a) Mottatt coaching i minimum 10 timer, eller deltatt på kurs, konferanse eller faglig egenutvikling 
tilsvarende 6 dager. 

b) Gitt minimum 50 timer coaching, i snitt pr. år, enten betalt eller internt i arbeidstiden.  
c) Praktiserer coaching i henhold til, og overholder DNCFs etiske retningslinjer. 
d) Betalt resertifiseringsavgift. 
e) Betalt medlemskontingent til DNCF. 
f) Demonstrere sine ferdigheter gjennom en sertifisering. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dncf.no/
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§ 2.9 Utelukkelse av medlemmer  

a) Medlemmer som handler i strid med DNCFs vedtekter, Norsk Bransjestandard og etiske 
retningslinjer, eller på annen måte skader foreningen og /eller NLP og coaching som 
fagområde skal utelukkes. 

b) Medlemmer som utviser yrkesfaglig atferd i strid med foreningens formål og etiske 
retningslinjer skal utelukkes. 

c) Medlemmer som omtaler øvrige medlemmer og DNCF på en måte som er til skade for andre 
og foreningen skal utelukkes. 

d) Medlemmer som støtter eller samarbeider med andre organisasjoner/personer som opptrer 
uetisk og er til skade for andre medlemmer i DNCF, skal utelukkes. 

e) Medlemmer som fremmer sine personlige og forretningsmessige interesser på bekostning av 
andre medlemmer i foreningen, skal utelukkes. 

f) Et medlem utelukkes dersom ikke kontingent er betalt innen 3 måneder etter forfall. 
g) Utelukkelse kan innankes for årsmøtet.  
h) For utelukkelse av et medlem kreves det 2/3 flertall i styret. 
i) Medlemmene som er utmeldt eller utelukket, må straks fjerne materiell med DNCF logo. 

  

Kapittel 3 – Årsmøtet 

 

§ 3.1 Ordinært årsmøte 

a) Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet. 
b) Styret fastsetter gjennomføringsformen på årsmøtene. Styret kan dermed velge å 

gjennomføre møtene ved fysisk tilstedeværelse, interaktive møter på internett, ved 
telefonkonferanse, eller som en kombinasjon av disse. Det er en forutsetning at møtene 
gjennomføres i henhold til vedtektene, og at det der mulig for møtedeltakerne å kommunisere 
og foreta avstemninger i henhold til vedtektene uten vansker av noe slag 

c) Årsmøtet består av styret og stemmeberettigede medlemmer.  
d) Årsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av juni måned. Dato for kommende årsmøte skal 

være satt av styret innen 31.12. 
e) Styret sender skriftlig innkalling til alle medlemmer minst 8 uker før. Innkallingen skal 

inneholde dato for årsmøtet og foreløpig agenda. 
f) Forslag til saker som medlemmene ønsker behandlet skal være mottatt av styret minst 6 uker 

før møtedato. Forslag skal sendes styret skriftlig. Saker som ikke er meldt inn innen fristen, 
kan ikke behandles på årsmøtet. 

g) Endelige agenda og sakspapirer sendes medlemmene senest 2 uker før ordinært årsmøte. 
h) Vedtak i saker utenom vedtektsendringer fastsettes ved simpelt flertall. 
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§ 3.2 Agenda for årsmøtet 

Årsmøtet behandler saksliste som minst skal inneholde: 

a) Godkjenning av møteinnkallingen 
b) Valg av møteleder 
c) Valg av møtereferenter (2 personer) 
d) Valg av to -2- personer som skal underskrive protokollen 
e) Årsmelding for det foregående regnskapsåret 
f) Regnskap for foregående år 
g) Redegjørelse for styrets strategi og handlingsplan 
h) Budsjett for inneværende år 
i) Behandling av innkommende forslag 
j) Fastsettelse av årskontingent 
k) Fastsettelse av evt. honorar for styremedlemmer 
l) Valg av medlemmer til valgkomiteen 
m) Valg av leder til valgkomiteen 
n) Valg av medlemmer til styret 
o) Valg av leder 

§ 3. 3 Ekstraordinært årsmøte 

a) Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret finner det nødvendig eller minst ¼ av foreningens 
medlemmer, som har betalt kontingent for gjeldende periode, krever det. 

b) Det kalles inn til ekstraordinært årsmøte med minst 2 ukers varsel. 
c) Ekstraordinært årsmøte kan kun behandle de sakene som er grunnlag for ekstraordinært 

årsmøte. 

§ 3.4 Protokoll 
 
Protokoll fra årsmøtet føres av 2 møtesekretærer og undertegnes av 2 protokollunderskrivere valgt av 
årsmøtet. Protokollen legges ut på www.dncf.no. 
 

§ 3.5 Valg 

a) Valg foretas av årsmøtet. 
b) Styret består av leder, 8 styremedlemmer. Valgperioden er 2 år med adgang til gjenvalg to -2- 

ganger. 
c) Til styret velges leder hvor valgperioden er Ett -1-år med mulighet for gjenvalg to -2-ganger. 
d) Valgkomiteen gis fullmakt til å supplere styremedlemmer ved frafall i valgperioden.  
e) Valgkomiteen består av 3 medlemmer og ett -1- varamedlem. De velges av årsmøtet for 2 år.  
f) Valgkomiteen bestemmer selv sin arbeidsform. Valgkomiteen fremlegger skriftlig innstilling på 

årsmøtet. 
g) Begge kjønn bør være representert i innstillingen. 

h) Valgkomiteens leder velges av årsmøte. 

Valgkomiteen innstiller til valg av: 

a) Styreleder 
b) 8 styremedlemmer 
c) Redaktør av CoachMagasinet  
d) Valgkomite 
e) Valgkomiteens leder 
f) 3 medlemmer til etisk råd 
g) De råd som til enhver tid er aktive i DNCF 

 

 

http://www.dncf.no/
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§ 3.6 Stemmeberettigede deltakere  

a) Medlemmer som har betalt medlemsavgift for gjeldende år har forslags-, møte-, tale-, og 
stemmerett på årsmøtet. 

b) Hvert medlem har en stemme. 
c) Stemmegiving skjer ved personlig fremmøte, på telefon, ved elektronisk avstemning eller ved 

fullmakt 
d) Vedtak fattes med simpelt flertall, med unntak av vedtektsendringer som krever 2/3 flertall. 

  

Kapittel 4 – Styret 

§ 4.1 Styrets sammensetning  

a) Styret består av styreleder og 8 styremedlemmer,  
b) Styret konstituerer seg selv med de funksjoner det til enhver tid trenger. 
c) Styret er vedtaksført med minimum 5 medlemmer. 
d) Leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet. 
e) Styremedlemmer velges i særskilt valg. Om noen ønsker skriftlig valg skal dette gjennomføres  

  

§ 4.2 Styrets myndighetsområde  

Styrets myndighetsområde er: 

a) Å lede foreningen i henhold til norsk lov og foreningens vedtekter, strategisk plan og 
årsmøtets vedtak. 

b) Å utarbeide budsjett for det enkelte regnskapsår. 
c) Å føre protokoll over saker, forslag til vedtak og endelig vedtak. Denne sendes 

styremedlemmer og varamedlemmer, og arkiveres på betryggende måte. 
d) Å innkalle til årsmøte og forberede saker til behandling. 
e) Å godkjenne medlemskap. 
f) Å opprette nødvendige råd og utvalg til utførelse av foreningens oppgaver. 
g) Styret skal til årsmøtet: 

▪ Legge fram forslag til møteleder, møtesekretærer og protokollunderskrivere 
▪ Legge fram årsmelding for perioden mellom årsmøtene 
▪ Legge fram forslag til strategisk plan for neste periode  
▪ Legge fram regnskap for siste kalenderår 
▪ Legge fram forslag til kontingent 
▪ Legge fram saker som styret eller medlemmer ønsker behandlet på årsmøtet 

 
h) Å sørge for at DNCFs sekretariatsfunksjon er tilfredsstillende ivaretatt. 
i) Ved oppløsning av foreningen, fremmer styret forslag overfor årsmøtet om disponering av 

foreningens midler og aktiva. 
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Kapittel 5 — Signatur 

§ 5.1 Signatur 

a) Styret innehar organisasjonens signaturrett. 
b) Styret kan delegere signaturretten i økonomiske anliggender til følgende personer i fellesskap; 

Leder og ett styremedlem, eller to styremedlemmer. 

  

Kapittel 6 – Regnskap 

§ 6.1 Regnskap og årsmelding 

Foreningens regnskap skal føres i samsvar med regler for god regnskapsførsel og enten undergis 
betryggende revisjon av statsautorisert eller registrert revisor eller føres av autorisert regnskapsfører. 
Regnskap og årsmelding følger kalenderåret. 
  

Kapittel 7 – Endring av vedtektene 

§ 7.1 Endring av vedtektene 

a) Endringer av vedtektene må vedtas med minst 2/3 flertall på ordinært eller ekstraordinært 
årsmøte. 

b) Forslag om endringer i vedtektene kan legges frem av styret, eller må være fremsatt av ett 
eller flere medlemmer og må da være mottatt av styret innen 2 måneder før årsmøtet 
avholdes. 

  

Kapittel 8 - Oppløsning 

§ 8.1. Oppløsning 

a) Oppløsning av DNCF kan besluttes av årsmøtet eller Ekstraordinært årsmøte med 2/3 flertall. 
b) Disponeringen av overskuddmidler skal bestemmes av siste årsmøte med 2/3 flertall 
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