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VEDTEKTER FOR ICF NORGE 
 

1. ORGANISASJONENS NAVN OG HJEMSTED 
 

1.1. Organisasjonens navn er ICF Norge. 
 
1.2. Organisasjonen er registrert som en ikke-kommersiell ideell organisasjon, og har 

organisasjonsnummer 992 275 286. 
 

2. FORMÅL OG HENSIKT 
 

2.1. ICF Norge er en norsk avdeling av ICF-International Coaching Federation (heretter 
kalt ICF Global). Begge organisasjonene er heretter omtalt som ICF. 

 
2.2. ICF Norge har som formål å støtte og utvikle coaching som profesjon i Norge, og 

skal tjene som en interesseorganisasjon for coacher og deres virke, samt være en 
støtte for brukere av coachingtjenester. 

 
2.3. ICF Norge er en partipolitisk nøytral og konfesjonsfri organisasjon. 
 
2.4. De arbeidsmetoder som brukes av ICF Norge, dens medlemmer og grupper, skal 

være i overensstemmelse med ICF Globals, og skal følge de retningslinjer og regler 
som til enhver tid er fastsatt av ICF Global. 

 

3. MEDLEMSKAP 
 
3.1. Som medlem opptas enhver person som ønsker det og som forplikter seg til følge 

ICFs etiske retningslinjer og regler. 
 
3.2. Et medlemskap opphører med virkning fra det tidspunkt hvor et medlem ikke 

lengre oppfyller de i pkt. 3.1 angitte betingelser. 
 
3.3. Utmelding fra foreningen skal skje gjennom en skriftlig henvendelse til styret. 
 
3.4. Kontingenten fastsettes av årsmøtet hvert år. Den kreves inn etter regler fastsatt 

av styret. 
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3.5. Medlemmer som ikke betaler den fastsatte kontingent innen den frist som settes 
ansees som utmeldt. 

 
3.6. Et medlem kan, ved flertallsvedtak i styret, miste medlemskapet i ICF Norge 

gjennom eksklusjon, hvis det er dokumentert at medlemmet har handlet i strid 
med foreningens formål, retningslinjer og regler på en måte som skader tillit og 
omdømme til ICF Norge og/eller ICF Global. 

 
3.7. Medlemmet skal motta et varsel om en mulig eksklusjon med begrunnelse, 

minimum 15 dager før saken styrebehandles. Medlemmet skal videre ha 5 dagers 
frist før eksklusjonen trer i kraft til å bli hørt, muntlig eller skriftlig, av to 
oppnevnte personer, en fra hver av partene, som kan utsette/stoppe 
eksklusjonen. I tilfelle eksklusjonen stoppes, foretas endelig behandling og 
beslutning av kommende årsmøte. Medlemmet har i denne perioden ingen 
rettigheter som medlem. En endelig beslutning om eksklusjon meddeles skriftlig 
og begrunnes til det gjeldende medlem. 

 
3.8. Et medlem kan overfor årsmøtet appellere en eksklusjon innen 1-et år etter 

effektiv dato for eksklusjon. Under en slik appellperiode har medlemmet ingen 
rettigheter med hensyn til medlemskap, ei heller stemmerett. Alle rettigheter og 
privilegier forbundet med medlemskap, herunder stemmerett, opphører ved 
avslutning av et medlemskap eller ved eksklusjon. 

 

4. ÅRSMØTE 
 
4.1. Årsmøtet er ICF Norges øverste organ. 
 
4.2. Styret bestemmer gjennomføringsformen på årsmøtene. Styret kan dermed velge 

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

 
4.3. Innkalling til årsmøtet skjer på den av styrets fastsatte måte; gjennom direkte e-

post til samtlige medlemmer, samt som en innkalling på ICF Norges hjemmeside. 
Der skal det klart fremgå tid og sted for årsmøtet, dagsorden og opplysninger om 
de innkomne forslag og om de saker, som skal behandles på møtet. Innkallingen til 
årsmøtet skal skje ved et varsel til medlemmene på minst fire (4) uker. 
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4.4. Alle medlemmer av ICF Norge har møte- og talerett på medlemsmøtene og 
årsmøtet. Stemmegivning skjer ved personlig fremmøte på telefon, fysisk møte 
eller med elektronisk avstemming. Representasjon ved fullmektig (fullmakt) er 
ikke tillatt. 

 
4.5. Årsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av mai måned, på den dato og det 

tidspunkt som styret fastsetter. 
 
4.6. Dagsordenen for årsmøtet skal som minimum inneholde følgende punkter: 

a) Valg av møteleder 
b) Valg av møtereferent 
c) Valg av 2 personer som skal underskrive protokollen 
d) Styrets beretning 
e) Årsrapporten for det foregående regnskapsår 
f) Redegjørelse for styrets handlingsplan og budsjett for inneværende år 
g) Fastsettelse av evt. honorar for styremedlemmer og revisor 
h) Behandling av innkomne forslag 
i) Fastsettelse av årskontingent 
j) Valg av revisor 
k) Valg av medlemmer til valgkomiteen. 
l) Valg av medlemmer til styret 
m) Valg av styreleder og nestleder. 

 
4.7. Forslag og emner som ønskes behandlet på årsmøtet skal være innsendt til – og 

skal være mottatt av styret, fortrinnsvis sekretariatet, minst fem (5) uker før 
årsmøtet skal avholdes. 

 

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 
 
4.8. Styret skal innkalle til ekstraordinært årsmøte dersom minst fire medlemmer i 

styret ber om det, eller hvis minst tretti (30) prosent av ICF Norges medlemmer 
ber om det. 

 
4.9. Artikkel 4.2 til 4.4 kommer til anvendelse på ekstraordinære årsmøter. 
 
4.10. Anmodningen om ekstraordinært årsmøte skal rettes til styret og skal være 

skriftlig og inneholde med en dagsorden. 
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5. STYRET 
 
5.1. Konstituering 
 
5.1.1. Styret består av styreleder, nestleder og av ytterligere tre (3) til fem (5) 

styremedlemmer. 
 
5.1.2. Styrets medlemmer velges for 2 år om gangen. Hvert år er halvparten på valg, første 

gang etter loddtrekning. 
 
5.1.3. Styrets medlemmer kan maksimalt ha en funksjonstid på 3 perioder (6 år). Et medlem 

kan gjenvelges til styret når personen har vært ute av styret i to (2) år. 
 
5.1.4. På årsmøtet velger medlemmene to (2) varamedlemmer til styret. 
 
5.1.5. Vararepresentantene velges for to (2) år av gangen, men således at én 

vararepresentant er på valg hvert år. Varamedlemmene erstatter et styremedlem som 
er forhindret fra å bidra i styret i en bestemt periode i vedkommendes funksjon.  

Hvis begge vararepresentantene må ta plass i styret grunnet faste styremedlemmers 
fravær over en måned, eller fratreden fra styret midt i valgperioden, utpekes en (1) ny 
vararepresentant av styreleder med støtte fra et flertall blant styrets medlemmer. 
Vararepresentanten som utpekes innehar vervet så lenge fraværsperioden varer, 
maksimalt fram til neste årsmøte.  

Dersom ingen av varamedlemmene har anledning til å ta plass i styret ved faste 
styremedlemmers fravær på over en måned, eller ved permanent fratreden fra styret 
midt i valgperioden, har styret fullmakt til å utpeke ett (1) nytt styremedlem for resten 
av perioden (det vil si frem til første ordinære årsmøte).  

5.1.6. Som styreleder kan kun velges en person som har sittet i styret i minimum 1 år. 
 
5.1.7. Som styremedlemmer kan kun velges medlemmer av ICF Norge. 
 
5.2. Ansvar og oppgaver 
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5.2.1. Den overordnede ledelse av ICF Norge ivaretas av styret og skal sikre at ICF Norge ledes 
og drives i overensstemmelse med ICF Norges vedtektsbestemte formål, vedtektene og 
de på årsmøtet vedtatte beslutninger. Det er også styrets ansvar å følge opp de vedtak 
og bestemmelser som pålegges av ICF Global. 

 
5.2.2. Styret har ansvar for organisasjonens økonomi, og for å legge fram regnskap og 

budsjett for godkjennelse på årsmøtet i det enkelte år. 
 
5.2.3. ICF Norges styreleder er automatisk medlemmer at ICF Nordics Executive Network så 

lenge dette eksisterer. Kostnadene til dette medlemskapet dekkes av ICF Norge. 
 
5.3. Styremøter 
 
5.3.1. Styret skal tilrettelegge og utføre sitt arbeid i samsvar med de gjeldende 

retningslinjer for styret i ICF Norge, som styrets medlemmer skal gjøre seg kjent 
med. Det er styreleders ansvar å påse at styrets medlemmer har disse 
retningslinjer tilgjengelig. 

 
5.3.2. Styremøter avholdes etter styrets vedtak. Dog kan styreleder, nestleder eller tre 

(3) styremedlemmer i organisasjonen innkalle til styremøte med minst ti (10) 
dagers varsel. Styremøter kan avholdes ved personlig fremmøte så vel som ved 
telefonkonferanse i tråd med det som stadfestes i innkallingen. 

 
5.3.3. Styret er beslutningsdyktig i enhver henseende, bortsett fra de tilfeller hvor et 

kvalifisert flertall er nevnt i vedtektene. Hvis styret møtes uten å være 
beslutningsdyktig, skal styremøtet avsluttes, gjeninnkalles og gjenopptas i 
henhold til artikkel 5.3.1. 

 
5.3.4 Styret fatter vedtak ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har styreleder 

dobbeltstemme. 
 
5.4. ICF Norge kan samarbeide med andre organisasjoner som underbygger formålet 

og hensikten med foreningen. 
 

6. VALGKOMITEEN 
 
6.1. Medlemmene velger på årsmøtet en valgkomité (valgkomiteen) på tre (3) 

medlemmer av ICF Norge, jfr. 6.4. Nåværende styremedlemmer kan ikke velges til 
valgkomiteen. 
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6.2. Hvis årsmøtet velger mindre enn tre (3) medlemmer eller hvis et medlem fratrer 
før tiden, utpekes øvrige antall medlemmer av valgkomiteen av styreleder med 
støtte fra et flertall blant styrets medlemmer. 

 
6.3. Valgkomiteen med bistand fra sekretæren skal sende ut en skriftlig oppfordring til 

alle medlemmer av ICF Norge om å melde fra om de er interessert i å stille som 
kandidat til styret, etisk komité, valgkomiteen og/eller revisor. 

 
6.4. På grunnlag av medlemmenes tilkjennegivelse og øvrige mottatte opplysninger, 

nominerer valgkomiteen et antall kvalifiserte kandidater til vervet som styreleder, 
nestleder, styre- og varamedlemmer, etisk komité, valgkomité og som revisor.  

 
Valgperioden for medlemmene av etisk komité, valgkomité og revisor følger de 
reglene som er satt for styrets funksjonstid, jfr. 5.1.2 og 5.1.3. Valgperioden for 
revisor er dog ikke begrenset jfr. 5.1.3.  

 
6.5. Det er mulig å kunne innmelde benkeforslag fra medlemmene til kandidater som 

er på valg. Det er et krav at vedkommende har akseptert å stille til valg. 
 

7. DEN ØVRIGE ORGANISASJON 
 
7.1. Styret har myndighet til å opprette og nedlegge både faste og permanente 

arbeidsutvalg / arbeidsgrupper som styret finner hensiktsmessig for å ivareta 
organisasjonens oppgaver. 

 
7.2. Eventuelle arbeidsutvalg / arbeidsgrupper skal rapportere til styret, og ha klare 

definerte mandater. 
 

8. REVISOR, ÅRSRAPPORT OG REGNSKAPSÅR 
 
8.1. Regnskapsåret følger kalenderåret. Det første regnskapsår løper fra stiftelsen 

inntil årets utløp. 
 
8.2. Medlemmene skal på årsmøte velge en eller flere revisor(er), jfr. 6.4. 

Medlemmenes valgperiode følger de reglene som er satt for styrets og komiteens 
funksjonstid, dog med ett unntak, jfr. 6.4.  

 



 

 7 

8.3. ICF Norges protokoller og regnskap skal oppbevares i overensstemmelse med de 
regler og lover som gjelder for foreninger i Norge samt i overensstemmelse med 
alminnelig god regnskapsskikk. 

9. KONTINGENT, AKTIVITETSVEDERLAG 
 
9.1 Medlemmene betaler kontingent til ICF Norge som fastsatt av årsmøtet etter 

forslag fra styret. 
 
9.2 ICF Norge har i tillegg rett til å innkreve et aktivitetsvederlag for deltagelse i 

aktiviteter med videre, som ICF Norge tilbyr til medlemmer og andre. 

10. TEGNINGSREGLER 
 
10.1. I forhold som berører den daglige driften forpliktes ICF Norge ved underskrift av 

styreformann eller to styremedlemmer i fellesskap. Ved ekstraordinære forhold 
utenfor den daglige driften skal saken bringes inn til behandling i styremøte. 

 
10.2. Styret kan meddele prokura. 

11. ENDRING AV VEDTEKTENE FOR ICF NORGE / OPPLØSNING 
 
11.1. Med mindre annet kreves av lovgivningen, kan disse vedtekter endres på ethvert 

årsmøte eller på ethvert ekstraordinært årsmøte som er innkalt med dette 
særlige formål. For forslag til vedtak om endring av vedtektene kreves det, at to-
tredeler (2/3) av de på møtet tilstedeværende (avhengig av stemmeform) og 
stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget. 

 
11.2. En beslutning om å oppløse ICF Norge er kun gyldig hvis beslutningen er truffet 

på et årsmøte og stadfestet på et ekstraordinært årsmøte i begge tilfeller med et 
flertall på to-tredeler (2/3) av de på møtet tilstedeværende og 
stemmeberettigede medlemmer (avhengig av stemmeform). Det skal 
etterstrebes at alle medlemmer har anledning til å stemme (for eksempel ved 
elektronisk stemmegivning). 

 
11.3. I tilfelle av oppløsning skal ICF Norges formue tilfalle ICF Global. Hvis ICF Global 

heller ikke eksisterer på det tidspunkt hvor ICF Norge oppløses, fordeles 
gjenværende midler på medlemmene på oppløsningspunktet.  

 
Oppdatert i tråd med årsmøtevedtak 20.04.2019, sak: «Endring av vedtekter for ICF Norge». 
Oslo, 29.08.20 
Ståle Stenersen, Past President, ICF Norge  


