
Hvordan utvikler du robust ledelse som gir et konkurransefortrinn?
Hvilken rolle spiller ICF-coaching i framtidens ledelse?
Hvordan bidrar ICF-coacher til vekst og resultater?

ICF Norge feirer International Coaching Week og ønsker coacher, ledere og andre  
interesserte velkommen til konferanse 21. mai 2014.

Program	 		 	
08.15  Registrering og frokost

08.40  Hvorfor velge ICF-sertifiserte coacher? ved Harald Arnesen

09.00  Ledelse med anerkjennelse som fundament, ved Gry Espedal

  Kaffe og mingling

10.00  Anerkjennelse i praksis, mini-workshop ved Ina S. Brackman og  
  Marit H. Silseth  

  Kaffe og mingling 

11.00  Ledelse i vår tid – hva virker? Og hvor godt virker det?  
  ved Øyvind Martinsen
  Lunsj 

13.00  Framtidstanker om ledelse, ved Yvonne Fosser

14.00  ICF – Vi setter standarden for fremtiden! 

  Hvordan kan ICF-coaching møte framtidens ledelsesutfordringer?   
  Workshop

  Kaffe og mingling

15.30  Etikk i en travel hverdag. Etisk refleksjon og dilemmaer  
  ved Ellen Skjerven, Grethe Deinhoff  og Eva Sørung

16.15   Årsmøte i ICF Norge

17.00  Walk the talk. ICF-coaching på Karl Johan

Framtidens ledelse og ICF-coaching 
Konferanse 21. mai 2014 kl. 08.15-18.00
Oslo Handelsstands Forening, Karl Johans gate 37



Foredragsholdere
Gry Espedal PhD-stipendiat som forsker på verdibasert ledelse, teolog og forfatter. 
Hennes foredrag er om ledelse og anerkjennelse, en av de viktigste ferdighetene en leder 
for fremtiden bør besitte. 

Yvonne Fosser Hun har jobbet med HR siden 1997. I dag er hun HR Direktør i HP Norge. 
Yvonne er opptatt av morgendagens ledelse og vil dele sine framtidstanker med oss.

Øyvind L. Martinsen Professor ved Institutt for ledelse og organisasjon ved Handels-
høyskolen BI. Han vil gi oss noen smakebiter fra nyere forskning innen ledelse og si noe 
om hva som virker innen lederutvikling.

Våre sertifiserte coacher som leder oss gjennom workshops 
Ina Schjøtt Brackman og Marit H. Silseth De har til sammen 17 års erfaring fra ICF - 
coaching i næringslivet i Norge, offshore og internasjonalt. De brenner for å utvikle  
mennesker og organisasjoner og vet om anerkjennelsens betydning i denne sammen-
heng. 

Ellen Skjerven, Grethe Deinhoff, Eva Sørung Erfarne og allsidige ICF-coacher fra 
næringsliv og offentlig sektor. Sammen utgjør de Etisk komitè i ICF Norge og har fokus på 
etikk i forhold til både kunder og konkurrenter. 

Praktisk informasjon 
Bindende påmelding til Anna Maria Thorvaldsdottir icwnorge@gmail.com
Merk i mailen om du kun melder deg på frokostmøtet eller om du er student. Faktura 
sendes ved påmelding.

Konferansen vil gi CCE poeng fra ICF. 

Priser
• ICF-medlemmer: kr 1.100 (ICF medlemsavgift for 2014 må være betalt)
• Ikke-medlemmer kr 1.600 
• Studenter: kr 1.100
• Gjester som kun ønsker å delta fra kl. 08.30 -10.30 har gratis adgang (frokostmøte)

Frokost og lunsj er inkludert i prisen for konferansedeltagere. 

Middag og sosialt samvær ca. kl. 18.30. Ikke inkludert i prisen. 
Påmelding til Ellen Skjerven ellen@escoach.no 

Vi	regner	med	at	konferansen	blir	raskt	fulltegnet.	
Meld	deg	på	i	dag	og	sikre	deg	en	plass!

ICF-coacher 
bidrar til vekst og resultater


