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Vad händer på ICF-torget?



Nära dig som 
medlem

CCEU
Profilprodukter

Mallar

Nyheter

Tips på resurser hos global

Content till dina flöden

Kvalitetsstämpel
genom 
medlemskap

Sökbarhet med profil på vår webb

Kunskap

Stöd och hjälp vid certifieringar

Etiskt råd för dina frågor

Svar på frågor

Medlemsvärde främsta fokus!



Din 
bransch

Medlemsdagar

Månadsmöten både IRL och virtuellt

Peer coaching globalt

Redaktionsrådet bevakar och belyser

Närhet till global community

Sällskap

Forumgrupper där du kan fråga och tipsa 
kollegor

Delade erfarenheter

Internationella coachveckan

Gemensamt varumärke



Coaching 
i 

samhället

Synlighet för 
kvalitetscoacher 

ICF Coachee award

Stöd till forskning

Samband mellan varumärke 
nationellt och globalt

Nyhetskanal

Branschförbundssamverkan

Strategiskt arbete

Öppna sidor i sociala media

Debatter
Bevakar varumärket

Lyfter fram ackrediterade 
utbildningar





Förra årets påverkanstorg gav 
oss riktning…

• Att följa upp, informera samt bevaka användandet av certifieringar i enlighet med ICFs 
riktlinjer

• Att fortsätta arbetet med att utveckla medlemsnyttan inom ICF genom bland annat att 
erbjuda kompetensutveckling med CCEU 

• Att följa upp, informera samt bevaka användandet av ICFs varumärke



… klarhet och uppslag

• Att undersöka fördelar och nackdelar samt möjligheten till att legitimera coachingen i 
Sverige i relation till/jämförelse med statusen vi har som självreglerande bransch inom EU 

• Att arbeta för att sänka den nationella medlemsavgiften med bibehållen medlemsnytta och 
fortsatt god ekonomi. 

• Stärka affärsmannaskapet
• Erfagrupp för utbildare
• Aktivt marknadsföra medlemsdatabasen
• Lyfta det salutogena och haka på AFS:en
• Arbeta med det internationella ICF, samverka över gränser
• Utveckla hemsidan ännu mer vad gäller certifieringsbiten



Ekonomin har vänt men har 
den stabiliserats?
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