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Formål 
Organisasjonens formål er på landsbasis å ivareta interessene til personer med 
glutenintoleranse.  
 

Visjon 
Høy livskvalitet for alle med glutenintoleranse. 

 

Med fokus på livskvalitet 
NCF jobber for å bedre livskvaliteten til våre medlemmer. I 2017 har vi hatt fokus på hvordan 
vi kan løse denne oppgaven enda bedre. Dette handler om medlemstilbudet samt 
kunnskapen i samfunnet rundt oss.  
 
Likepersontjenesten har som mål at alle nye medlemmer blir kontaktet slik at de som ønsker 
det kan få personlig rådgivning. Bakekursene tilbyr sunnere alternativer, og nye oppskrifter 
implementeres i bakekursene. Bakekursene blir videre supplert med matkurs. Begge 
kurskategoriene er samlet under betegnelsen «Det glutenfrie kjøkken».  
 
Det har vært jobbet aktivt for at medlemsarrangementene skal ha mer faglige innslag, og 
hvor i fylkene arrangementene skal holdes for å nå ut til flest mulig. Prosjektleder for NCF 
Kompetanse ekstern har via egne prosjektgrupper lagt grunnlaget for kurs for leger, annet 
helsepersonell, kokker, serveringspersonell, lærere og førskolelærere. 
 
Medlemmenes bidrag 
NCF er helt avhengig av medlemmenes bidrag. Over 300 frivillige har valgt å ta tillitsverv i en 
eller annen form. I tillegg til å gjennomføre sine oppgaver, deltar de fleste på opplæring og 
seminarer. De er engasjerte som: 
 

• Medlemmer av fylkesstyrene 
Det er ingen ansatte i fylkeslagene. Styremedlemmene står for planlegging og 
gjennomføringen av aktiviteter og administrative oppgaver. 

 

• Kursledere bakekurs 
Det ble gjennomført 82 bakekurs, med ca. 600 deltakere i 2017. Bakelederne 
planlegger, ordner med ingredienser og gjennomfører bakekursene.  

 

• Kursledere matkurs 
Det ble gjennomført opplæring for kursholdere, og det ble arrangert to testkurs.  
Dette er nytt og utvikles videre.  

 

• Likepersoner 
Personer som får en diagnose innen glutenintoleranse (cøliaki, ikke-cøliakisk 
glutensensitivitet, dermatitis herpetiformis, hveteallergi) har ofte mange spørsmål og 
er usikre på hvordan de skal takle et glutenfritt kosthold. NCF tilbyr alle som melder 
seg inn i NCF, kontakt med en likeperson. Våre likepersoner kontakter mellom 1100-
1200 personer i året.  

 

• Kursledere for NCF Kompetanse – eksterne kurs 
 
Medlemmene bidrar med over halvparten av NCFs inntekter. I 2017 utgjorde 
medlemskontingenten ca. 5,1 millioner kroner og Landslotteriet over 1,2 millioner kroner. 
Dette utgjør basisen for driften av NCF.  
 
 
 

http://ncf.no/Coliaki/Dermattis-herpetiformis/default.aspx
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Medlemssituasjonen  
NCF har en stabil tilgang av medlemmer og har de siste årene hatt en netto økning på ca. 
200 medlemmer. Etter en nedgang i 2016, som i hovedsak skyldtes at familiemedlemskap 
ble avviklet samt omlegging til nytt medlemssystem, så får vi igjen en netto økning i 2017.  
 
 

 
         
                             2014              2015                      2016                      2017 
 

Etter netto reduksjon i 2016 har vi igjen den positive trenden i 2017. 
 
 

Sentralstyret  
Frem til landsmøtet 21.-22. oktober 2017 har sentralstyret bestått av: 
 
Leder:   Asbjørn Jørgensen  NCF Nordland 
Nestleder:  Laila Vigsø   NCF Hordaland 
Styremedlem:  Sissel Helene Larsen  NCF Telemark 
Styremedlem:  Sigmund Svendsen  NCF Rogaland 
Styremedlem:  Ambjørg Blikfeldt  NCF Troms 
Styremedlem:  Bjørn Korsmo   NCF Hedmark 
 
1. vara:  Øivind Wabø    NCF Vestfold 
2. vara:  Bente Cathrine Holm Sørheim NCF Hordaland 
3. vara:  Marit Simonsen   NCF Troms 
 
I juni 2016 trakk sentralstyrets leder seg og sentralstyret har deretter hatt en person mindre. 
1. vara, Øivind Wabø, har rykket inn med stemmerett i sentralstyremøtene.  
 
Under NCF Landsmøte 21.-22. oktober ble følgende valgt: 
 
Leder   Asbjørn Jørgensen NCF Nordland 
Nestleder  Laila Vigsø  NCF Hordaland 
Styremedlem  Sigmund Svendsen NCF Rogaland 
Styremedlem  Bjørn Korsmo  NCF Hedmark 
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Styremedlem  Anne-Britt Dragland NCF Oslo og Akershus 
Styremedlem  Torill Aamodt  NCF Buskerud 
Styremedlem  Tarald Hole  NCF Vestfold 
   
1. varamedlem Øivind Wabø  NCF Vestfold 
2. varamedlem Anne Betty Sødal NCF Sør-Trøndelag 
3. varamedlem Sissel Michaelsen NCF Sør-Trøndelag 
 
Sentralstyret har i 2017 gjennomført 5 styremøter. Det er behandlet 69 saker. 
 
Sentralstyret har ved hvert møte behandlet status for handlingsplanen. Handlingsplanen er 
utarbeidet etter strategiplanen som er vedtatt av landsmøtet. I møtet i august foretok 
sentralstyret en evaluering av styrets arbeid, kommunikasjon og samhandling. 
 
I 2017 har sentralstyret jobbet mye med saker som skulle behandles på landsmøtet.  
 

Æresmedlemmer 
NCF har 3 æresmedlemmer: 
 

▪ Johan Ek  - em. dr. med 
▪ Nils Hovdenak - prof. em. dr. med.  
▪ Berit Amundsen - forfatter av den første boka om cøliaki 

 
 

Kongens fortjenstmedalje 
Norsk cøliakiforening utarbeidet søknad om Kongens fortjenstmedalje til em. dr. med. Johan 
Ek for sitt ekstraordinære engasjement for cøliakipasienter og cøliakisaken. 
 
Søknaden ble antatt og under landsstyremøte 22. – 23. april på Gardermoen ble Johan Ek 
tildelt Kongens fortjenstmedalje. Det var ordføreren i Drammen, Tore Opdal Hansen, som sto 
for overrekkelsen.  
 
I tillegg til alle deltakere på landsstyremøte, møtte bidragsytere til søknaden, en rekke 
representanter for forskningsmiljøet i Norge samt familiemedlemmer av Johan Ek.  
 
 

NCF Landsmøte 2017 
NCF arrangerer landsmøte annen hvert år, og i 2017 var det NCF Østfold som var vertskap. 
Arrangementet fant sted 21. og 22. oktober på Quality Hotell Fredrikstad.  
 
100 delegater, observatører og ansatte møttes fredag til sightseeing og «Get together», før 
landsmøteforhandlingene startet lørdag morgen. 
 
Landsmøte vedtok bl.a. endringer i vedtekter, fastsatte medlemskontingenten for de to neste 
årene og strategiplan. Strategiplanen er landsmøtes prioriterte områder det skal jobbes med i 
de to neste årene.  
 
NCF Østfold hadde lagt ned et stort arbeid for at landsmøte skulle bli vellykket. Alt fungerte 
meget bra og de kulturelle innslagene var mangfoldige og profesjonelle. 
 
Under landsmøtet ble prof. dr. med. Knut Lundin og Torill Henriksen tildelt NCF Hederspris. 
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Utvikling av organisasjonen 
 
NCF Kompetanse – interne kurs 
NCF har fokus på å gi tillitsvalgte og frivillige kunnskap, klare retningslinjer og gode 
arbeidsrutiner. Det arrangeres kurs for nye styremedlemmer, nye bakeledere, nye 
likepersoner, valgkomiteer og instruktører til kurs for nydiagnostiserte. Flere av kursene for 
våre frivillige forberedes som e-læringskurs.  
 
Målet med NCF Kompetanse – interne kurs, er å gi alle frivillige kurs for sitt tillitsverv.  
 

Lisensiering  
Association of European Coeliac Societies (AOECS) har en Europeisk 
ordning for lisensiering av glutenfrie produkter. Produsentene får da rett 
til å sette crossed grain-symbolet på produktemballasjen. Hensikten er at 
de som kjøper produktene lett kan se at det er glutenfritt, og at de skal 
være helt sikre på at de trygt kan spise det. NCF er lisensgiver overfor 
norske produsenter. NCF påser at de lisensierte produktene testes på et 
uavhengig laboratorium minst én gang i året og at disse holder under 20 
ppm gluten. Det skaper trygghet for forbruker å velge lisensierte 
produkter.  
 
Det har i 2017 blitt tildelt lisensnummer til rundt 80 nye produkter og det er nå 30 produsenter 
som lisensierer. 
 

 
 
I Norge følger vi samme trend og økning som ellers i Europa, og det er ca. 12.000 lisensierte 
produkter fra produsenter totalt i Europa.  
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Utadrettede aktiviteter 
 
NCF kompetanse – eksterne kurs 
NFC kompetanse ekstern er en av NCFs største satsninger. Prosjektet har som formål å 
heve kompetansen om glutenintoleranse og glutenfri kost hos faggrupper som har mat som 
en del av arbeidshverdagen. I tillegg skal prosjektet bidra til å heve kompetansen om 
symptomer og diagnostisering av cøliaki hos medisinske faggrupper. Prosjektet er delt inn i 
fire faser over en periode på 2 år, fra mars 2016 til mars 2018.  
 
Fase 1 og Fase 2 i 2016 
Fase 1 pågikk fra mars til juni 2016. I denne fasen ble det etablert fire prosjektgrupper; 
«ansatte på skole/SFO/barnehage», «kokker», «ansatte på helseinstitusjoner» og «leger». 
Det ble også etablert to innspillsgrupper; «servitører» og «helsesøstre». Fase 2 pågikk fra 
august til desember 2016. I denne fasen ble utfordringer og behov for de ulike faggruppene 
grundig kartlagt i samarbeid med prosjektgruppene. Det ble utarbeidet skisser for innhold, 
rammer og struktur for kursene. 
 
Fase 3 
Fase 3 pågikk fra januar 2017 til juli 2017. I denne fasen ble alt av kursmateriell utarbeidet og 
ferdigstilt. Det ble laget veilederhefter for kursholdere, PowerPoint-presentasjoner, 
gruppeoppgaver, kursbevis og evalueringsskjema. Det ble også rekruttert frivillige 
kursholdere i Oslo-regionen. Flere medlemmer meldte sin interesse og ønsket å bidra som 
kursholdere for å skape glutenfri matglede i samfunnet.  
 
Fase 4 
Fase 4 startet august 2017 og går inn under realiseringsfasen av prosjektet. Det ble 
arrangert opplæringssamling for kursholdere i Oslo. Det ble også holdt testkurs og satt i gang 
planlegging, markedsføring, koordinering og oppfølging av kursaktiviteter og kursholdere. 
Det ble bestemt at NCF ville satse på videre drift av ekstern kursvirksomhet i årene fremover. 
 
NCF kompetanse ekstern fortsetter 
Den toårige prosjektstillingen «prosjektleder eksterne kurs» ble omgjort til en fast stilling som 
«kurskonsulent ekstern opplæring» for å sikre videre drift av ekstern kursvirksomhet. I 2018 
er det planlagt rekruttering og opplæring av flere frivillige kursholdere over hele landet. Vi ser 
frem til fortsettelsen og vil jobbe aktivt med å skape en nasjonal kursholdergruppe med 
frivillige og øke aktiviteten innen ekstern kursvirksomhet. 
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Hovedkampanjen 
Hovedkampanjen fra 2016, «Takk for maten», fortsatte inn i 2017. Kampanjen handlet om å 
oppfordre og å påvirke arrangørene av større idretts- og kulturarrangementer i fylkene til å ha 
et godt tilbud av glutenfri mat. Det ble utarbeidet informasjonsmateriell fra sentralt hold da 
kampanjen startet i 2016, som fylkeslagene kunne bruke når de var i kontakt med de ulike 
arrangørene. Materiellet ble laget tidløst, og på den måten kunne det brukes videre i 2017 og 
gjerne også i kommende år.  
Det har foregått mye aktivitet i kampanjen rundt omkring i landet, på mange ulike typer 
arrangementer. I tillegg har det vært god aktivitet rundt temaet i media.  
 
Presse/media 
Også i 2017 har NCF hatt mange henvendelser fra pressen. Dette gjelder deltagelse i 
radioinnslag, intervju til aviser og blader, samt levere faglig stoff til journalister som skriver 
artikler om glutenintoleranse.  
 
Politisk 
NCF har hatt møter med Helsedirektoratet hvor kontakter ble knyttet og det ble enighet om at 
NCF stiller seg positiv til å delta i en arbeidsgruppe i regi av Helsedirektoratet.  
 
NCF har deltatt i følgende høringer: 

• Ny handlingsplan, Helsedirektoratet 

• Arsen i ris 

• Berikning av matvarer, Mattilsynet 
 

Tillitsvalgte og frivillige 
NCF har over 300 tillitsvalgte og frivillige. De frivillige, bakeledere, matkursledere og 
likepersoner, står for den direkte kontakten med nydiagnostiserte og holder kurs. Kursene er 
rettet mot medlemmer, men er åpne for alle.  
 
Mange tillitsvalgte og frivillige har promotert sine aktiviteter i lokalpressen.    
 
Leverandører og produsenter: 
 

• Agenturer 
Det har vært flere bytter av agenturer – distributører 
i 2017, bl.a. av produktene til Finax, Schär og Fria.  

 

• Årets glutenfrie bedrift 
Prisen «Årets glutenfrie bedrift» ble i 2017 delt ut for 
6. gang. Den deles ut i tre kategorier; produsent, 
serveringssted og konditori, og skal være med på å 
stimulere aktørene i bransjen for glutenfri mat og 
matservering, samt hedre de som utmerker seg på 
området.  
 
Vinnerne i 2017 ble:  

• Produsenter: REMA 1000  

• Serveringssteder: Bistron kiosk og gatekjøkken (Sande i Sunnfjord) 

• Konditorier: Harry Bakeri & Kaffibar (Lyngdal) 
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• Leverandørforum 
Hver høst arrangerer NCF Leverandørforum, et årlig møte der NCF møter 
leverandørene og de møter hverandre. På programmet står som regel informasjon fra 
NCF, i tillegg har vi med foredrag fra eksterne. Møtene pleier å være populære og 
godt besøkte, og ved årets møte, det 7. i rekken, var interessen så stor at det ble 
nødvendig å holde møtet i eksternt lokale. På agendaen sto foredrag om 
næringsinnhold i glutenfri mat, om NCFs sponsor- og annonsepolicy og litt om 
hvordan det lå an med kursene i NCF Kompetanse ekstern.  Deltakerne fikk i tillegg 
gleden av å høre professor og overlege Knut E. A. Lundin fortelle om 
glutenintoleranse og resultater fra den seneste forskningen.  Tilbakemeldingene etter 
møtet var svært gode.  

 
Register for spisesteder 

• Register for spisesteder, overnattingssteder og utsalgssteder på NCFs nettside, 
www.ncf.no har fått et nytt og mer hensiktsmessig design. Kartet over spisesteder på 
ncf.no vokser, både på antall steder og søk på nettet. I tillegg til frittstående 
restauranter kom det i 2017 inn større kjeder som McDonald’s, Marché og Peppes 
Pizza inn i registeret.  

 
Søknad om økonomiske midler 

• ExtraStiftelsen 

Professor og overlege Knut E.A.Lundin fikk gjennom sin søknad via NCF, tildelt  
kr. 710.000 i tre år til sitt prosjekt FODMAP ved behandlet cøliaki. Prosjektet fikk også 
støtte fra Helse-Sør Øst med 1,2 millioner kroner årlig, så søknaden hos 
ExtraStiftelsen ble trukket tilbake. 
 

• Gjensidigestiftelsen 

NCF fikk tildelt kr 140.000 til prosjektet Trygghet og glutenfri matglede. 
Støtten vil gå til å lære opp frivillige i NCF til å kurse kokker/serveringspersonell, 
ansatte på skole/SFO og barnehager og helseinstitusjoner i glutenintoleranse samt 
tilberedning av mat. 
 

• Spilleoverskudd fra Norsk Tipping 

NCF søkte om midler fra denne ordningen som gjelder for organisasjoner som ikke 
hadde automatinntekter i 2001 – og fikk tildelt 1,6 millioner kroner. 

 
Landslotteriet 
Landslotteriet er en av NCFs viktigste inntektskilder. I 2017 ble det solgt over 73 000 lodd, 
som er et godt resultat. Det gav NCF over 1,2 millioner kroner i netto inntekt. Resultatet er på 
samme nivå som i 2016. Lotteri-inntektene er veldig viktig for NCF. Inntektene vil bidra til vår 
storsatsning i 2017/2018 hvor vi skal heve kompetansen om glutenintoleranse i samfunnet. 
Vi takker alle medlemmene som deltok i lotteriet. 
 
 

Utvikling av medlemstilbudet 
NCF er en forening av medlemmer. Spørreundersøkelser viser at de to viktigste årsakene til 
at medlemmene ønsker å være medlem i NCF er:  

1. Å motta informasjon om og hvordan man lever best mulig med glutenintoleranse.  
2. Å støtte arbeidet NCF gjør i samfunnet for øvrig. Dette er retningsgivende for   

NCFs tilbud og øvrig arbeid.  
 
 
 
 

http://www.ncf.no/
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Fra NCF sentralt får medlemmene følgende tilbud: 
 

• Medlemsbladet glutenFRI 
Artikler om kosthold, helse og forskning, faste barnesider, produkttester og 
leservennlig design har blitt godt mottatt fra medlemmene og annonsørene. 
Medlemsbladet kommer med 4 utgaver i året. glutenFRI har også endret noe på 
design i 2017.  Opplaget på utgave 4 var på 12600. 
 

• Nettsiden www.ncf.no 
Nettsiden oppdateres jevnlig med nye saker. Våre medlemmer og andre skal finne 
interessant stoff og nyttig informasjon. Min side er kun for medlemmer, og her ligger 
mye ekstra informasjon. Det ble i 2016 etablert en ny nettside, og Min side vil utvikles 
ytterligere. Dette blir et viktig tilbud til medlemmene, og målsetningen er god kvalitet, 
brukervennlighet og mye faglig stoff samt informasjon fra organisasjonen. Min side 
har også en egen del for frivillige. Her finnes alt som bidrar til at den enkelte skal 
være kjent med organisasjonen, hva som skjer og hvilke rammer som gjelder.  
 

• Nettprat 
Leder i fagrådet, prof. dr. med. Trond S. Halstensen har hatt nettprat hver onsdag på 
www.ncf.no, mellom 18.00 og 20.00. Trafikken er stabilt høy, og sekretariatet har 
færre henvendelser om medisinske spørsmål.  
 

• Second Opinion 
Dette er et tilbud om en fornyet medisinsk vurdering til personer som mener de ikke 
har fått god nok vurdering av fastlege. Leder i fagrådet, prof. dr. med. Trond S. 
Halstensen tar imot personer som ønsker en ny vurdering av mulig glutenintoleranse.  
 

• Nyhetsbrev 
I forbindelse med skifte av webside, ble fylkeslagenes websider lagt ned. I stedet skal 
informasjonen fra fylkeslaget og ut til medlemmene gjøres som nyhetsbrev. Noen av 
fylkeslagene kom i gang i 2016. Øvrige fylkeslag vil få opplæring og komme i gang 
etter hvert. Ved utgangen av 2017 hadde 12 av 17 fylkeslag tatt nyhetsbrev i bruk. 
 
I 2017 ble det sendt 4 nyhetsbrev ut til alle medlemmer som har registrert e-
postadresse. I tillegg sendes egne nyhetsbrev til ny innmeldte, deltakere på 
bakekurs, fylkeslagsstyrene, likepersoner og bakeledere. 
 

• Familiekurset på Elverum  
Familiekurset er et stort og 
populært arrangement, favner 
stadig flere. Deltakerne, barn og 
voksne, deltar i lek, foredrag, 
bakekurs og andre aktiviteter. All 
mat er glutenfri. I tillegg til 
programmet, blir utvekslingen av 
informasjon mellom deltagerne 
viktig og nyttig for alle sammen. 
NCFU presenterer sin organisasjon 
for de eldste barna.  
 
Som tidligere år ble det også i 2017 arrangert leverandør- og salgsmesse på 
Elverum-campen; denne arrangeres mens ungdomsleiren sjekker ut og 
familiecampen sjekker inn. Populært innslag for de som er på leir, og det er også en 
del eksterne som stikker innom. 11 leverandører hadde stands på messen. 
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• NCF tar saken  

Dette er et tilbud til å benytte styrken i foreningen når et enkeltmedlem har problemer 

med å nå fram på jobb, skole, barnehage osv.  

I 2017 mottok sekretariatet en rekke henvendelser hvor vi ved å vise til, eller sende 
informasjonsmateriell har bidratt til enkel problemløsning. 4 av sakene har vi gått 
videre med i et forsøk på å få til en akseptabel løsning for vårt medlem. 
 

• Økonomiske medlemsfordeler 
Via medlemskapet i NCF får medlemmene også økonomisk gode tilbud på varer og 
tjenester. Oversikt over disse finnes på www.ncf.no. Det etableres stadig nye 
økonomiske medlemsfordeler.  

 

• Skole- og barnehagepakken 
For å møte uforutsette situasjoner i skole og barnehage, får medlemmene tilbud om 
em praktisk pakke – for å gjøre hverdagen enklere og tryggere.  
Pakken består av en plastboks som det er lagt i informasjon, hefter og produkter fra 
kjente leverandører.  
 
I 2017 doblet salget seg i forhold til 2016.  

 

Internasjonalt arbeid 
 
Nordisk/Baltisk møte i København ble avlyst.  
Det var ingen representanter tilstede fra Norsk cøliakiforening tilstede generalforsamlingen i 
Association of European Coeliac Societies, AOECS. 

.  

Råd, styrer og komiteer 
 
Fagrådet 
Fagrådet består av personer med medisinsk- eller ernæringskompetanse. I tillegg er det en 
brukerrepresentant. Fagrådet behandler innkomne saker og fremmer egne saker. Det er 
avholdt 2 møter. 
 
Fagrådets medlemmer utpekes av sentralstyret, og har i 2017 bestått av: 
 
Leder:  Trond S. Halstensen    - prof. dr. med. 
Medlem: Gry Skodje    - klinisk ernæringsfysiolog 
Medlem: Hanna Z. Sandven    - brukerrepresentant 
Medlem: Hans Kristian Holm   - overlege dr. med. 
Medlem: Birgitte-Elise Grinde Emken  - overlege  
Medlem: Linn Anne Bjelland Brunborg  - ernæringsfysiolog 
 
Generalsekretær Knut H. Peterson er fagrådets sekretær. 

 

• Muffinsprosjektet 
Fagrådet har, sammen med Orkla Foods Norge, utviklet sjokolademuffins som 
smaker det samme, har samme konsistens og ser like ut, enten de inneholder gluten 
eller ikke. Hensikten er å ha produkter som kan benyttes som blindtest for å 
diagnostisere personer med ikke-cøliakisk glutensensitivitet.  
 
Protokollen ble godkjent av Etisk komité og er nå et forskningsprosjekt. Det vil nå bli 
foretatt tester på Haukeland universitetssykehus i Bergen og Lovisenberg Diakonale 
Sykehus i Oslo.  
 

http://www.ncf.no/
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• Fagrådet har engasjert seg i to høringsuttalelser: 
o Introduksjon av glutenholdig mat til spebarn, nasjonale retningslinjer og 

anbefalinger fra ESPGHAN 
o ESPGHANs Consumers misled by gluten-free food, study finds and Nutritional 

an Analytical Approaches og Gluten-Free Diet in Celiac Diseas.  
 

• Artikler til medlemsbladet; glutenFRI 
Fagrådets medlemmer har bidratt med faglige artikler i glutenFRI. 

 
Ernæringsrådet 
Ernæringsrådet jobbet med blant annet testing av bakeoppskrifter, revidering av bakehefter 
og utvikling av «Det glutenfrie kjøkken». Det har vært oppstart av matkurs for å høste 
erfaringer.  
 
Det er avholdt 2 møter. 
 
Ernæringsrådets medlemmer utpekes av sentralstyret og har i 2017 bestått av: 
 
Leder:  Johan Ludvig Brattås  NCF Oslo og Akershus 
Medlem: Asbjørg Gautesen  NCF Rogaland 
Medlem: Solrun Antonsen  NCF Vestfold 
Medlem: Tommy Abrahamsen  NCF Møre og Romsdal 
Medlem: Marianne Reppen Alme NCF Sogn og Fjordane 
Medlem: Marianne Hayes Antonsen NCF Oslo og Akershus 
 
Lise Friis Pedersen i sekretariatet er ernæringsrådets sekretær. 
 
Det glutenfrie kjøkken 
Bakeskolerådet har forberedt en utvidelse av tilbudet til også å omfatte matkurs. Betegnelsen 
for både bakekurs og matkurs blir Det glutenfrie kjøkken.  
 
 
NCF Junior (medlemmer i aldersgruppen 0–14 år) 
Styret for NCF Junior velges under familiekurset på Elverum. Styret har eget mandat, og 
arbeidet skal i tillegg være en lære-arena i styrearbeid for barna. Styret i NCF Junior kan gi 
råd til sentralstyret og fylkesstyrer om saker som er viktige for gruppen 0-14 år. 
 
NCF Junior-styret har i 2017 bestått av: 

• Elin Sinnerud 

• Marit Sivertsen 

• Håkon Stokkenes 

• Lars Elias Flå Rønning 
Ruth Sandring i sekretariatet er ansvarlig for styret.   
 
NCF Junior-styret legger frem egen årsberetning.  
 
Kontrollkomité 
Fram til 22. oktober, landsmøtet:  
Leder:   Lars Even Olsen  NCF Buskerud 
Nestleder: Vibeke Haddal Lien  NCF Troms 
Medlem: Tove Astrid Kvarme  NCF Oslo/Akershus 
Vara:  Marit Svensen Stiegler NCF Hordaland 
 
Fra 22. oktober 
Leder  Bergsvein Brøske  NCF Møre og Romsdal 
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Nestleder Tove Astrid Kvarme  NCF Oslo og Akershus 
Medlem Kåre Solberg   NCF Vestfold 
Vara  Laila Norén Røyseng  NCF Hedmark 
 
Valgkomité 
Fram til 22. oktober, landsmøtet:  
Leder:  Linn Eli Haugli Jensen NCF Hedmark 
Nestleder: Einar Grønnes  NCF Møre og Romsdal 
Medlem: Solrun Antonsen  NCF Vestfold 
Vara:  Helge Berg Andersen  NCF Hordaland 
 
Fra 22. oktober 
Leder:  Solrun Antonsen  NCF Vestfold 
Nestleder: Henning Haugen-Nilsen NCF Oslo og Akershus 
Medlem: Sissel Sørlie   NCF Vestfold 
Vara:  Helge Berg Andersen  NCF Hordaland 
 
Komité for Årets glutenfrie bedrift i 2017: 
 
Leder:  Anette Årsland  Sekretariatet 
Medlem: Anne Betty Sødal  NCF Sør-Trøndelag 
Medlem: Bjørn Korsmo   Sentralstyret 
Medlem: Mona Johansen   NCF Telemark 
Medlem: Knut H. Peterson  Sekretariatet 
 
 
Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU) 
NCFU er en selvstendig ungdomsorganisasjon for personer mellom 15 og 26 år. NCFU 
deltar på NCFs sentralstyremøter med tale og forslagsrett, og deltar med to delegater på 
NCFs landsmøte. 
 

Sekretariatet 
I februar måned ble sekretariatet styrket med Tone Amundsen Nyvold for å styrke arbeidet 
med fylkeslagene og kommunikasjon med nyhetsbrev og sosiale medier.  
 
Sekretariatet har i 2017 bestått av: 
Knut H. Peterson    Generalsekretær 
Anette Årsland    Prosjektleder 
Lars André Johnsrud              Salgs- og markedskonsulent 
Nina Sævik     Informasjonskonsulent / redaktør 
Tone Amundsen Nyvold  Fylkessekretær 
Kristin T. Stenerud   Kommunikasjonskonsulent 
Lise Friis Pedersen    Organisasjonskonsulent ernæring 
Hilde Marie Lundekvam Bardal  Prosjektleder NCF Kompetanse Ekstern 
Ruth Sandring    Organisasjonskonsulent 
Mona Elisabeth Lindholm  Økonomikonsulent  
 
Bedriftsbesøk 
Sekretariatet har besøkt Bakehuset, Oslo, hvor det ble gitt en god presentasjon av bakeriet og 
omvisning i bedriftens lokaler.  
 
Vi har også besøkt Tangent AS i Tønsberg for å gå igjennom lisensieringen og å se på 
produksjon og rutiner.  
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Messer 
Ansatte har besøkt Matstreif i Oslo og SMAK på Lillestrøm. 
 
NCF hadde stand på matmessen som NCF Oslo og Akershus arrangerte på Lillestrøm.  
 
Kurs og seminarer 
Representanter fra sekretariatet har vært tilstede på kurs, frokostmøter, medlemsmøter i ulike 
organisasjoner vi er tilknyttet. 
 

NCF er medlem av 
Hovedorganisasjonen Virke 
Frivillighet Norge 
Association of European Coeliac Societies 
 

Miljø 
Det drives ikke virksomhet som forurenser det ytre miljø. 
 
NCFs beretning for året 2017 er avgitt av NCFs sentralstyre 
 
                            

          Asbjørn Jørgensen       Laila Vigsø   Sigmund Svendsen 
                           leder      nestleder        styremedlem  
 

Bjørn Korsmo      Anne-Britt Dragland      Torill Aamodt     Tarald Hole 
Styremedlem         styremedlem            styremedlem     styremedlem 


















