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Indledning	  
	  
Vi	  har	  afsluttet	  endnu	  et	  år	  med	  fremgang	  på	  medlemssiden,	  stigende	  aktivitetsniveau	  og	  
spændende	  internationale	  samarbejder.	  NOCA	  er	  en	  veldrevet	  forening	  i	  takt	  med	  tiden,	  som	  
hviler	  på	  et	  fundament	  af	  stabile,	  aktive	  medlemsvirksomheder	  og	  en	  sund	  økonomi.	  
	  
2016	  I	  KORTE	  TRÆK	  
	  
Foreningen	  har	  sagt	  velkommen	  til	  10	  nye	  medlemsvirksomheder,	  og	  farvel	  til	  4	  –	  en	  
nettotilgang	  på	  6	  og	  dermed	  en	  udvikling	  vi	  kan	  være	  godt	  tilfredse	  med	  i	  et	  felt	  med	  stigende	  
konkurrence	  og	  i	  en	  tid,	  hvor	  mange	  virksomheder	  og	  organisationer	  fortsat	  har	  kritisk	  øje	  på	  
HR	  budgetterne.	  Vi	  var	  således	  87	  medlemsvirksomheder	  med	  udgangen	  af	  2016.	  	  
	  
Der	  er	  generelt	  stigende	  tilslutning	  til	  NOCAs	  arrangementer,	  og	  medlemsvirksomhederne	  har	  
samlet	  set	  1600	  interesserede	  medarbejdere	  på	  mailinglisten	  til	  vores	  nyhedsmails,	  hvilket	  er	  
en	  stigning	  på	  200	  siden	  2015.	  Dette	  afspejles	  direkte	  i	  deltagelsen	  på	  vores	  
medlemsarrangementer,	  som	  i	  2016	  gennemsnitligt	  havde	  30%	  flere	  deltagere	  end	  
foregående	  år.	  
	  
Økonomisk	  set	  landede	  årets	  resultat	  i	  2016	  også	  lidt	  over	  2015	  på	  126.000,	  som	  overføres	  til	  
egenkapitalen.	  Vi	  står	  dermed	  godt	  rustet	  til	  at	  investere	  i	  nødvendige	  forbedringer	  på	  IT-‐‑
siden,	  som	  vil	  gøre	  os	  i	  stand	  til	  at	  tilbyde	  NOCAs	  ydelser	  mere	  fleksibelt	  og	  uafhængigt	  af	  
geografi.	  
	  
På	  organisationssiden	  valgte	  Anna	  Garde	  Rahman	  at	  flytte	  til	  Aalborg	  for	  at	  starte	  nye	  eventyr.	  
Anna	  er	  kendt	  af	  mange	  medlemmer	  som	  den	  smilende,	  serviceorienterede	  praktiker,	  som	  fik	  
afviklet	  store	  som	  mindre	  aktiviteter	  gnidningsfrit,	  professionelt	  og	  ikke	  mindst	  i	  tråd	  med	  
NOCA-‐‑ånden.	  Vi	  ønsker	  Anna	  god	  vind	  med	  det	  nye,	  og	  siger	  i	  samme	  åndedrag	  velkommen	  til	  
Ida	  Støier,	  som	  siden	  er	  tiltrådt	  som	  Netværkskonsulent	  i	  NOCA.	  	  
	  
AKTIVITETER	  I	  2016	  
	  
Funktions-‐‑	  og	  temagrupper:	  	  
Der	  er	  fortsat	  stor	  appetit	  på	  at	  udforske	  nye	  hjørner	  af	  HR	  blandt	  vores	  medlemmer.	  En	  ny	  
temagruppe	  ”HR	  Analytics”	  så	  dagens	  lys	  i	  starten	  af	  2016,	  og	  gruppen	  er	  allerede	  godt	  i	  gang	  
med	  at	  inspirere	  hinanden	  til	  at	  flytte	  vores	  profession	  endnu	  et	  skridt	  fra	  ”synsninger”	  til	  et	  
mere	  analysebaseret	  beslutningsgrundlag.	  	  	  
	  
Den	  store	  søgning	  til	  vores	  arrangementer	  kan	  til	  tider	  være	  en	  udfordring	  for	  de	  værter,	  som	  
velvilligt	  stiller	  virksomhedens	  rammer	  til	  rådighed.	  	  Vores	  nuværende	  forretningsmodel	  er	  
afhængig	  af,	  at	  denne	  velvilje	  er	  tilstede,	  og	  vi	  arbejder	  derfor	  på	  at	  sikre,	  at	  værtsskabet	  
fortsat	  er	  en	  overkommelig	  opgave.	  Til	  de	  mange	  virksomheder,	  som	  åbnede	  dørene	  for	  et	  
NOCA-‐‑arrangement	  i	  2016	  skal	  lyde	  en	  stor	  tak	  for	  jeres	  støtte	  og	  engagement.	  
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Academy	  of	  Management:	  	  
Årets	  konference	  foregik	  i	  Anaheim;	  en	  lokation	  som	  i	  sammenligning	  med	  andre	  nok	  var	  
mindre	  attraktiv,	  og	  derfor	  resulterede	  i	  en	  noget	  mindre	  tilslutning	  til	  arrangementet	  end	  i	  
2015.	  27	  deltagere	  tog	  livtag	  med	  temaet	  ”Making	  Organizations	  Meaningful”,	  og	  nød	  godt	  af	  
intensive	  diskussioner	  af	  NOCAs	  hjerteblod;	  spændingsfeltet	  mellem	  forskning	  og	  HR-‐‑praksis.	  	  	  
	  
Cranet	  Konferencen:	  	  
For	  5.	  gang	  var	  NOCA	  medarrangør	  af	  konferencen,	  hvor	  Performance	  Management	  i	  2016	  var	  
omdrejningspunktet	  for	  diskussionerne.	  En	  række	  prominente	  talere	  som	  Jim	  Hagemann	  
Snabe,	  tidligere	  Co-‐‑CEO,	  SAP	  AG	  tilførte	  arrangementet	  et	  stærkt	  forretningsmæssigt	  
perspektiv.	  Vi	  er	  rigtigt	  glade	  for	  at	  kunne	  tilbyde	  vores	  medlemmer	  deltagelse	  i	  dette	  
arrangement	  qua	  vores	  gode,	  årelange	  samarbejde	  med	  CBS	  og	  CBS	  Executive.	  
	  
Leadership	  development	  Survey:	  The	  Path	  to	  Greater	  Effectiveness	  
NOCA	  tog	  i	  2016	  livtag	  med	  en	  stor	  og	  for	  os	  lidt	  uvant	  opgave;	  et	  internationalt	  samarbejde	  
med	  EFMD	  og	  SHRM	  omkring	  undersøgelse	  af	  effektiviteten	  af	  lederudvikling.	  Undersøgelsen	  
gav	  anledning	  til	  et	  række	  opsigtsvækkende	  observationer	  og	  konklusioner,	  som	  nu	  er	  
tilgængelige	  for	  interesserede	  medlemmer.	  Vi	  har	  undervejs	  i	  projektet	  desuden	  indgået	  en	  
bredere	  samarbejdsaftale	  med	  EFMD,	  så	  NOCAs	  medlemmer	  nu	  i	  tillæg	  har	  adgang	  til	  en	  
europæisk	  funderet	  HR-‐‑netværksorganisation.	  
	  
NOCA	  2017	  
	  
NOCA	  fastholder	  sin	  utrættelige	  indsats	  for	  at	  tilbyde	  medlemmerne	  tidssvarende,	  
fremadskuende	  og	  evidensbaserede	  aktiviteter	  inden	  for	  HR.	  Vi	  forventer	  at	  fastholde	  et	  højt	  
aktivitetsniveau	  og	  Danmarks	  mest	  attraktive	  medlemsskare,	  og	  dermed	  de	  bedste	  
inspirationskilder	  og	  sparringspartnere	  for	  de	  virksomheder	  og	  organisationer,	  der	  vil	  noget	  
mere	  med	  HR.	  
	  
Gennem	  løbende,	  tæt	  dialog	  med	  medlemmerne	  vil	  vi	  videreudvikle	  både	  indhold,	  form	  og	  
leverancemåder	  på	  vores	  ydelser.	  I	  2017	  vil	  vores	  fokus	  i	  særlig	  grad	  være	  på	  IT-‐‑
understøttelse,	  bl.a.	  mulighed	  for	  virtuel	  mødedeltagelse	  samt	  at	  tilbyde	  alternative	  
aktiviteter	  i	  ”Executive	  HR”,	  hvor	  vi	  kunne	  ønske	  os	  et	  højere	  aktivitetsniveau	  end	  i	  2016.	  
	  
PLANLAGTE	  AKTIVITETER	  2017	  
	  
Ud	  over	  at	  fortsætte	  og	  udbygge	  eksisterende	  Funktions-‐‑	  og	  temagrupper,	  er	  følgende	  
aktiviteter	  p.t.	  planlagt	  for	  året.	  www.noca.dk	  
	  
Årsdag	  ”Fremtidens	  Læring”	  
D.	  26.	  april	  åbner	  vi	  umiddelbart	  efter	  generalforsamlingen	  dørene	  for	  en	  spændende	  årsdag,	  
som	  vi	  håber	  bliver	  velbesøgt	  som	  vanligt.	  En	  række	  oplægsholdere	  vil	  gennem	  dagen	  kick-‐‑
starte	  livlige	  rundbordssamtaler	  med	  temaet	  læring	  som	  det	  bærende	  element.	  
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Learning	  Expedition:	  	  
I	  2015	  forsøgte	  vi	  os	  første	  gang	  med	  en	  ”Learning	  Expedition”	  til	  Berlin.	  I	  år	  gentager	  vi	  
konceptet	  d.	  2.-‐‑4.	  maj,	  hvor	  turen	  går	  til	  Paris.	  Her	  skal	  vi	  besøge	  spændende	  virksomheder	  
som	  Saint-‐‑Gobain,	  Schneider	  Electric	  og	  Tarkett.	  Vi	  tager	  fokus	  på	  disse	  virksomheders	  
aktuelle	  HR	  udfordringer;	  til	  inspiration	  for	  både	  tilrejsende	  deltagere	  og	  værterne	  selv.	  	  
	  
Academy	  of	  Management	  2017	  (AOM):	  	  
Intet	  år	  i	  NOCA	  uden	  den	  store,	  intense	  og	  oplevelsesmættede	  tur	  til	  AOM;	  verdens	  største	  
konference	  om	  HR-‐‑	  og	  ledelsesforskning.	  For	  nogle	  af	  os	  er	  det	  et	  absolut	  ”must”	  for	  at	  komme	  
godt	  i	  gang,	  fagligt	  på	  forkant	  efter	  sommerferien,	  og	  bestemt	  en	  enestående	  mulighed	  for	  at	  
udvide	  og	  fordybe	  det	  faglige	  netværk	  i	  selskab	  med	  nogle	  af	  verdens	  ypperste	  forskere	  inden	  
for	  vores	  felt.	  I	  år	  går	  turen	  til	  Atlanta,	  Georgia	  med	  overskriften	  ”At	  the	  interface”,	  d.	  4.-‐‑8.	  
august.	  
	  
Cranet	  Konferencen	  2017:	  	  
Cranet	  afholdes	  5.	  september	  på	  CBS,	  og	  er	  inspireret	  af	  AOM-‐‑temaet	  fra	  2016,	  da	  vi	  i	  NOCA	  og	  
vores	  kolleger	  på	  CBS	  fandt	  substans	  her,	  som	  rækker	  langt	  ind	  i	  fremtiden.	  Dermed	  er	  temaet	  
for	  Cranet	  ”Making	  Organizations	  Meaningful”;	  det	  specifikke	  indhold	  er	  fortsat	  under	  
udvikling,	  men	  allerede	  nu	  er	  en	  række	  interessante	  key-‐‑note	  speakers	  sikret.	  
	  
AFSLUTNING	  
	  
NOCA	  går	  et	  spændende	  og	  udfordrende	  2017	  i	  møde,	  stående	  på	  skuldrene	  af	  et	  
velgennemført	  2016.	  Som	  forening	  er	  vi	  til	  for	  medlemmerne,	  og	  kun	  medlemmernes	  aktive	  
involvering	  i	  f.eks.	  udvikling	  af	  aktiviteter	  og	  bestyrelsesarbejde	  kan	  sikre,	  at	  vi	  fortsat	  holder	  
os	  relevante	  og	  unikke.	  	  	  
	  
Derfor	  vil	  jeg	  her	  til	  sidst	  gerne	  sige	  en	  stor	  tak	  til	  mine	  kolleger	  i	  bestyrelsen	  for	  deres	  
engagement	  for	  NOCA	  og	  ikke	  mindst	  til	  sekretariatet	  for	  en	  stor	  indsats	  med	  at	  videreudvikle	  
foreningen	  og	  samtidig	  drive	  en	  mangfoldig	  portefølje	  af	  aktiviteter	  i	  årets	  løb.	  	  
	  

Med	  ønsket	  om	  et	  godt	  og	  udbytterigt	  2017	  for	  alle	  i	  NOCA.	  

	  

	  

Anne	  Bisbjerg	  Lee	  

Formand	  for	  Bestyrelsen	  
	  


