APPENDIKS 1 – OM WEBOARD

Karina Nordvig Davids er stifter og ejer af Weboard, og hun fortæller her
om netværket.
„Da jeg var selvstændig med en lille virksomhed, oplevede jeg, hvor
svært det kan være at have så mange forskellige kasketter på. Nogle
gange følte jeg, at jeg havde skyklapper på, og det var svært at løfte blikket og tænke strategisk, når hverdagen og driften skulle passes.
Så var der en i mit netværk, som tilbød at samle nogle dygtige mennes
ker en aften til at give strategisk rådgivning, og det var superdygtige
folk, som sidder på nogle gode poster i danske virksomheder.
Det var virkelig en øjenåbner for, hvilken forskel det kunne gøre. Det
var utrolig inspirerende at kunne tale med nogle andre om min virksomhed, dens udfordringer og muligheder. Det gav en kæmpe værdi for
virksomheden og ikke nok med det: Bagefter vendte rådgiverne tilbage
og sagde, det havde været superinspirerende for dem, og de spurgte, om
vi ikke skulle gentage det! De ville gerne bruge deres tid på at hjælpe
os, og endda uden at få noget for det. De åbnede endda også deres netværk. Jeg var megastolt over, at de ville hjælpe os. Det gav os fornyet
energi til at kigge på vores virksomheds rejse. Det var så enestående at
få en så åben og hjertelig rådgivning af nogen, der ville os det bedste, og
endda uden at få noget ud af det.
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I samme periode var jeg sammen med Rikke McKenzie11 i gang med
at samle en lille gruppe mennesker, som skulle hjælpe en virksomhed
med et advisory b oard … men hvorfor kun lave advisory b oard for én
virksomhed? Hvorfor ikke etablere et netværk af folk fra forretningslivet, som kunne hjælpe nogle flere virksomheder med at få et advisory
board? Samtidig hørte vi hele tiden om folk i forretningslivet, som fik så
meget energi af at hjælpe andre, og som gerne ville hjælpe. Og vi kunne
jo se, hvor meget det havde hjulpet min virksomhed.
Idéen til Weboard var født. Hver gang jeg til kunder, kolleger og andre i
mit arbejdsliv nævnte idéen om at lave noget, hvor man bragte dette til
noget større, var der opbakning, og mange ville gerne være med.“
•
Weboard er i dag et netværk af mere end 100 forskellige personer fra
erhvervslivet, som ønsker at gøre en forskel ved at tilbyde virksomheder frivilligt og gratis advisory board-arbejde. Vi gør det med hjertet,
og vi ønsker at gøre en forskel for danske SMV’er. Igennem mere end
ni år har vi nu gennemført over 100 advisory boards for lige så mange
forskellige virksomheder.
Medlemmerne i Weboard kommer fra mange forskellige brancher og
fagområder, og vi har derfor en stor diversitet. Men vigtigst af alt, så
har vi alle lyst til at gøre en forskel og hjælpe andre med at skabe vækst.

11 Rikke McKenzie var med fra starten og har været kernen i Weboards udvikling. Rikke var med til at tage initiativet til at skrive en bog, men desværre
mistede vi Rikke til kræften, og denne bog er derfor også vores mindesmærke
for Rikkes indsats i Weboard.
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VORES MISSION
• Vi er talerør for advisory boards.
• Vi er erhvervslivet, der ønsker at give noget tilbage.
• Vi tilbyder gratis advisory boards, der skaber vækst.

WEBOARD ER CELLEORGANISERET
Selvom Karina Nordvig Davids formelt ejer Weboard (der er registreret som en social økonomisk virksomhed), så har hun aldrig ønsket en
topstyret organisation. Hun fravalgte helt fra starten en traditionel organisation, så medlemmernes motivation for at være med og bidrage
kunne være til stede. Derfor arbejder vi gratis og baseret på lyst og engagement. Vi er i højere grad et komplekst netværk af mange selvstændige
og autonome enheder, der til sammen udgør Weboard, men som også
hver for sig er Weboard.
Celleorganiseringen kan imidlertid give lidt uheldige associationer,
fordi den især er kendt fra Al Qaeda, men også fra modstandsbevægelsen i Danmark under Anden Verdenskrig. I organisationssammenhæng er en celle (ofte hemmelig) en enhed, der opererer selvstændigt
uden at være direkte underlagt en officiel hierarkisk organisation. Når
de operative enheder på denne måde er adskilt fra hinanden og fra den
overordnede organisation, er det ofte operativt begrundet, da myndighederne dermed er nødt til at bekæmpe en celle ad gangen og dermed
har sværere ved at ramme organisationen som helhed.
I Weboard skyldes celleorganiseringen naturligvis ikke et ønske om eller behov for at beskytte organisationen imod en trussel udefra, men for
at skabe størst mulig autonomi og sikre, at det er idéen og de grundlæggende værdier, der sætter den overordnede ramme for arbejdet i stedet
for præcise mål og ordrer. Vi skal understøtte, at beslutninger træffes så
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tæt på praksis som muligt. Det betyder også, at hver celle ud fra en forståelse af det fælles Weboard-DNA selv kan definere sit arbejde og lade
det fungere. I præcis den ånd er denne bog skrevet af en celle.

ADVISORY BOARD TIL VIRKSOMHEDEN
Weboard tilbyder virksomheder advisory boards for en etårig periode.
Efter et møde med virksomheden, hvor vi screener virksomhed og ejer
for, om de er klar til at få glæde af et advisory board, og om vi fra We
board mener at kunne sammensætte det rigtige team til virksomheden, udpeger vi et board på typisk tre til fire personer. I realiteten får
virksomheden et advisory board med mere end 100 tilgængelige kompetencer, for slet ikke at tale om disse personers netværk, som vi kan
bringe i spil, afhængig af virksomhedens udfordringer.
Vi tilbyder også endags-boards, hvor vi rådgiver den pågældende virksomhed i fire timer om konkrete strategiske problemstillinger.
De virksomheder, vi hjælper, skal kunne honorere følgende krav:
• Virksomheden skal have en kørende forretning.
• Virksomheden skal have 1-100 ansatte og en årlig omsætning på
mellem kr. 500.000 og kr. 30 millioner.
• Virksomhedsejeren eller -lederen skal være forandringsparat og
kunne tage imod strategisk rådgivning.
Virksomheden betaler et administrationsgebyr ved tildeling af et advisory board, dels for at sikre et commitment fra virksomhedslederen,
dels for at sikre, at Weboard har ressourcer til at kunne hjælpe så mange
virksomheder som muligt. Derudover er der ikke penge involveret

136

APPENDIKS 1

imellem Weboard og virksomhederne, hvilket er en vigtig del af vores
DNA, som bygger på frivillighed og ønsket om at give noget tilbage.
Du kan læse mere og ansøge om et advisory board på weboard.dk

ADVISORY BOARD FOR MEDLEMMERNE
Screeningcellen vurderer nye medlemmer på, om de passer ind i vores
DNA: Man skal ønske at bidrage og give noget tilbage, og man skal
kunne lytte til virksomhedslederen og spille ind i teamet.
Vi brænder for at udbrede kendskabet til og dele vores erfaringer med
advisory b oards og fortælle om den værdi, advisory b oards kan tilføre
SMV’er. Det gør vi ved at holde konferencer, og vi tager gerne ud og
holder oplæg, når vi bliver inviteret.
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