NYHETSBREV
Mars 2019

KJÆRE MEDLEMMER!
COACHINGKONFERANSEN 2019

Mars indikerer både lysere tider og at vi raskt nærmer oss det vi trygt kan
kalle høydepunktet for oss i ICF Norge – vår årlige Coachingkonferanse.

Forberedelsene til Coaching–
konferansen går som planlagt.
Årets tema er: «Lev av
coaching». Konferansen
finner sted 30. april i Oslo.

Som dere er kjent med er dette arrangementet vårt bidrag i International
Coaching Week (ICW) – en ukes feiring av coaching som fag. Formålet med
ICW er å gjøre kjent verdien som et samarbeid med en profesjonell coach kan
ha. I tillegg å få frem hvilke resultater og fremskritt selve coachingprosessen
kan føre til.

Målet vårt er å kunne ønske
90 deltakere velkommen. For
å få til det, behøver vi også i år
ditt engasjement og din hjelp!

Sånn går nu dagan… i styret

Meld deg på allerede nå!
Få med deg en venn eller
kollega, slik at vi sammen kan
bidra til en festdag for oss og
for coachingfaget.
For mer informasjon og
påmelding, se vår webside, vår
FB- eller Linkedinside.

Som vanlig er aktiviteten i styret høy – alle vervene krever sitt, og vel så det.
Medlemsmøter, webinarer, Coachingkonferansen, oppdateringer på sosiale
medier, kontakt med ICF Global og vårt EMEA-område, månedlige styremøter, strategiutvikling, økonomiplanlegging, utarbeide saksdokumenter og
kompetanseplaner, finne foredragsholdere, medlemskontakt, valgprosess,
utarbeide årsmelding, kontakt med næringsliv og organisasjoner – for å
nevne noe.

«Everything you can imagine is real.»
– Pablo Picasso
Siden alt dette og mer til skal utføres ved siden famile- og arbeidsliv har vi
over lang tid opplevd – og etter hvert også kjent på kroppen og og forstått på
familien, at aktivitetsnivået bør justeres. Eksempler kan være styremøter
annenhver måned i stedet for hver måned; fire nyhetsbrev i stedet for seks.
Kanskje burde også vår årlige Coachingkonferanse arrangeres annet hvert år
– både av hensyn til økonomi og arbeidsmengden den medfører hvert år.
Vi vil derfor på styremøtet i april ha en gjennomgang av aktivitetene og se på
hvordan vi kan effektivisere arbeidet. Eventuelle justeringer vil det bli
orientert om – i første omgang på årsmøtet, deretter via nyhetsbrevet og
andre relevante kanaler. Eventuelle forslag fra styret om større endringer,
som å arrangere Coachingkonferansen annet hvert år, er noe Årsmøtet bør
avgjøre – og ikke styret alene.
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VI HÅPER DU BLIR MED OSS VIDERE!
Mars er også den tiden på året der medlemsåret går. Vi blir minnet på å
fornye vårt medlemskap i ICF. Alle medlemmer har fått tilsendt epost,
både fra ICF Global og ICF Norge, med informasjon om hvordan vi kan
fornye medlemskapet innen 31. mars. Vi håper dere alle fornyer
medlemskapet og blir med oss videre – og at dere oppmuntrer både
tidligere medlemmer og coacher dere kjenner som ikke har vært
medlem, til å bli med oss på laget!
Kaffe med Presidentene
Som dere sikkert husker hadde vi
tidligere en "Kaffe med Presidenten"ordning for medlemmer som ønsket å
møte Presidenten til en kopp kaffe.
Cecilie og jeg har nå innført denne
møtearenaen igjen - med tittelen
"Kaffe med Presidentene".
Vi gjorde dette fordi vi mener det både
er nyttig og hyggelig å møte
medlemmer over en kaffekopp for å få
gode innspill og bli bedre kjent.
Ordningen ble også etterspurt av
medlemmer.
Vi startet opp mandag 11. februar.
Dere som har lyst å slå av en prat
finner oss én gang i måneden
08.30 - 09.30 hos Brødbakerne
(Karenslyst allé 50) på Skøyen.
Medlemmer som ikke kan møte
vil kunne logge seg på via Zoom.
Hold deg oppdatert på vår FB-side!

Vi er sikre på at vi alle ønsker at organisasjonen vår skal vokse seg
større og sterkere! Nettopp fordi vi vil støtte og utvikle coaching som
profesjon i Norge, i tillegg til å være en levende interesseorganisasjon
for oss coacher.
FELLESNORDISK WEBINAR I NORSK REGI 26. MARS
Som vi har vært inne på i tidligere nyhetsbrev, ble vi
nordiske ICF-ledere for ca. et år siden enige om å
«blåse nytt liv» i det nordiske ICF-samarbeidet. Siden
april 2018 har vi hatt jevnlige møter for å utveksle
ideer og diskutere hvordan vi kan samarbeide og
samskape et «ICF Nordic». Initiativet ble svært godt
mottatt i ICF Global, som har stilt med en
representant på alle møtene våre.
Et første konkret resultat av dette samarbeidet er at ICF Norge arrangerer et
felles nordisk medlemswebinar 26. mars. På grunn av en generøs gave fra
Nonna Babitzin – tidligere President i ICF Finland, har vi kunnet tilby 100
pålogginger til hvert av våre fem nordiske! Tema blir “How Neuroscience will
Change the Way People Listen to and Trust You as a Coach”. Foredragsholder
er Ursula Pottinga, CPCC, PCC, CNTC og Co-Founder og COO av BEabove
Leadership.

Meld deg på og bidra til at flest mulig deltar fra våre fem land – gjerne 500 tilsammen! Både for å få med seg dette
meget spennende neuroscience-webinaret, og for være med å markere vår første fellesnordiske medlemsaktivitet i det
nye ICF Nordic! Webinaret et gratis for medlemmer. For mer informasjon og påmelding – klikk her!

COACHINGKONFERANSEN 2019
Mange påberoper seg i disse tider vårens vakreste
eventyr. Jeg tror vi i styret har mange med oss når vi
utroper Coachingkonferansen 2019 til denne vårens
vakreste eventyr for coacher – et arrangement for
læring, inspirasjon, litt jobbing og hygge.
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Hvordan leve av coaching er noe som opptar mange av oss. Under overskriften «Lev av coaching!» har vi samlet dyktige
foredragsholdere. Med ulike innfallsvinkler ønsker vi å gi innblikk i hvordan vi som coacher kan gjøre coaching til levebrød.
På Coachingkonferansen 2019 får du tips, innspill og verktøy for hvordan du som profesjonell coach kan bli tydelig på
sosiale medier. Du får også personlige erfaringer og nyttige triks fra to erfarne ICF-coacher.
Noe av det du vil få belyst: hvordan du kan utvikle både karriere og forretningsmuligheter; hvordan du finner din unike
posisjon som coach; hvordan du som ICF-coach bygger bærekraftig business og blir synlig som ICF-medlem som
representerer dyktighet i profesjonell coaching. Du vil også få vite hvordan du som coach kan bli enda tydeligere i egen
coachingpraksis og markedsføring, og hvordan du gjennom entusiasme, motivasjon og glede kan leve det livet du virkelig
ønsker. Følg denne lenken for mer informasjon om program, våre foredragsholdere, praktisk informasjon og påmelding.

Vi ønsker fortsat kon�nuerlig dialog med dere
VALGET 2019
Etter stor aktivitet de siste
ukene for å finne nye
kandidater til ledige styre- og
komitéverv, har Valgkomiteen
nå ferdigstilt innstillingen.
Status er at vi fortsatt mangler
tre kandidater; én person som
vara og to til å sitte i
Valgkomiteen.
Om du kunne tenke deg å
stille i dugnaden for ICF
Norge for en toårsperiode –
noe vi håper, ta kontakt med
Lise Ringen:
liseringen@gmail.com.

Styret har lyst til å minne om at vi ønsker en kontinuerlig dialog med resten
av medlemmene om hvordan vi kan virkeliggjøre formålet og hensikten til
ICF Norge! Vi ønsker konkrete innspill fra deg på hva du mener vi som
organisasjon bør gjøre for å:
• støte og utvikle coaching som profesjon i Norge
• tjene som en interesseorganisasjon for profesjonelle coacher og deres
virke
• være en støte for brukere og innkjøpere av coachingtjenester.
Innspill på hvordan vi som organisasjon best mulig kan sette vårt formål og
vår hensikt ut i livet, er nyttig og viktig – ikke minst med tanke på valg av
strategier og tiltak.
Vi ser fram til å fortsette innsatsen for ICF Norge – hele tiden med et klart mål
om at vårt formål og vår hensikt oppfylles. Det beste grunnlaget for at
coaching i større grad blir en integrert del av samfunnet.
Vi ser fram �l at du tar kontakt med oss med �lbakemeldinger og spørsmål!
Vi ønsker dere alle en strålende vår og gleder oss til å se dere både på vårt
fellesnordiske Webinar 26. mars – og på Coachingkonferansen og Årsmøtet
30. april!

«The Heart has Reasons that Reason
cannot know.» – Blaise Pascal
På vegne av styret,
Vennlig hilsen
Ståle Stenersen
President ICF Norge
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