
 

Strategiplan 2020 - 2021 
 

1. Foreningen 
Norsk cøliakiforening (NCF) er en frivillig, medlemsbasert forening. Landsmøtet 
avholdes annet hvert år, og er foreningens høyeste organ. Sentralstyret er ansvarlig 
for å iverksette landsmøtets vedtak og drifte foreningen mellom landsmøtene.  
 
Foreningen har fylkeslag som dekker alle fylker. Fylkeslederne og sentralstyret utgjør 
landsstyret, som er det høyeste organet mellom landsmøtene.  
 
NCF samarbeider med Norsk cøliakiforenings ungdom, NCFU, om arbeidet for barn 
og unge. 
 
Norsk cøliakiforening har fagråd og ernæringsråd samt et eget styre for NCF Junior 
(medlemmer 0 – 14 år).  
Daglig drift betjenes av et sekretariat med kontoradresse i Oslo. 

 
2. Formål  

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

 
3. Strategiske områder  

I de neste to årene vil Norsk cøliakiforening utvikle og kvalitetssikre store deler av 
medlemstilbudet, eksternt arbeid, organisasjonen og drift. Norsk cøliakiforening vil 
tilpasse seg endringer i samfunnet og teknologiske muligheter.  
 
Det er fire strategiske områder som er satt opp med hovedmål og tre delmål.  
 

a. Medlemmene 
Ha medlemstilbud i tråd med medlemmene ønsker og behov 

i. Utvikle ressursgrupper i alle fylkene for å kunne gjennomføre et godt 
lokalt tilbud 

ii. Etablere nye tilbud som skal tilbys fra fylkeslag og sekretariatet 
iii. Utnytte teknologi for å gjøre alle tilbud tilgjengelig for alle 

 
b. Kommunikasjon 

Ha en tidsriktig kommunikasjon til- og for medlemmene 

1 Bruke sosiale medier 

2 Utvide og utvikle sentrale møtefora med involvering av fylkesstyrene     
3 Filme foredrags- og instruksjonsfilmer 

4 Profilere vårt arbeid og vår sak i media, politiske fora og mot 

myndighetene 

5 Fylkeslagene profilerer sine aktiviteter i lokale media 

 
c. Kunnskapsformidling 

Etablere NCF som en viktig kursarrangør 
i. Tilby e-lærings kurs for alle frivillige 

ii. Utvikle tilbudet av bakekurs, matlagingskurs og kurs for nye 

diagnostiserte 



 
iii. Holde minimum 90 eksterne kurs for faggruppene 

skole/SFO/barnehage, kokker / serveringspersonell og for institusjoner 

i perioden. 

iv. Utvikle likepersontjenesten og opplæring av likepersoner 

 
d. Diagnostisering og forskning 

Styrke, støtte og bidra til forskning og at flere blir diagnostisert 
1. Samle inn midler til NCF Forskningsfond 
2. Etablere cøliakiklinikk for diagnostisering 
3. Arrangere norsk kongress for forskere 

 


