Utkast til statutter

Statutter for Lean Forum
Telemark www.leanforumtelemark.org
Et åpent forum for å fremme verdiskaping gjennom innovasjon og
virksomhetsutvikling.

§ 1 Navn og hjemsted
Forumets navn er ”Lean Forum Telemark”, www.leanforumtelemark.org ,
(www.leanforumtelemark.no er også registrert) med undertittel:
Et åpent forum for å fremme verdiskapig gjennom innovasjon og virksomhetsutvikling.

§ 2 Formål
Lean Forum Telemark skal bidra til å fremme verdiskaping gjennom å overføre kunnskap mellom
industribedrifter samt privat og offentlig tjenesteyting.
Lean Forum Telemark skal være bindeleddet mellom Lean Forum Norge og de enkelte
medlemmene i Telemark.
Forumet skal gi medlemmene kundeverdi i form av:
•

Kunnskap om hvordan de selv kan utvikle lean verdiskapingsprosesser i verdensklasse

•

Erfaringer fra norske og internasjonale virksomheter og kompetansemiljøer

•

Inspirasjon i et lærende felleskap av personer og organisasjoner

§ 3 Målgruppe
Forumet skal være åpent for alle, slik at man kan øke samarbeidet om innovasjon og
virksomhetsutvikling mellom forskjellig type industri, offentlig og privat tjenesteyting samt
forsknings- og utdanningsmiljøer.

§ 4 Årsmøte
Årsmøte holdes 1 gang pr år og behandler følgende saker:
•

Rapport fra driften siste år

•

Utarbeide arbeidsområder

•

Valg av nye Styremedlemmer

•

Valg av valgkomité

•

Valg av leder
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• Valg av sekretariatfunksjon

§ 5 Styret
Styret skal ha seks til ti medlemmer. Funksjonstiden er minimum to år. For å sikre kontinuitet, kan
inntil halve styret tre ut hvert år. Styret oppnevnes av Årsmøtet i Forumet.
Det etableres et interimsstyre i den innledende fasen fram til det første Årsmøte.

§ 6 Møter og arrangementer
Styret arrangerer Årsmøtet hvert år. Møtet er åpent for alle medlemmer.
Styret skal i tillegg til Årsmøtet ha minst to møter i året.
Styret skal arrangere minst ett arrangement i året som skal være åpent for alle interesserte.
Det tas sikte på at Sekretariatet arrangerer fysiske og nett- møteplasser for medlemmene

§ 7 Forumets oppgaver
For å tjene forumets formål kan følgende oppgaver være aktuelle:
 Utvikle og holde à jour en aktiv hjemmeside for kommunikasjon internt i Forumet og for å
informere om andre relevante aktiviteter.
 Arrangere seminarer, arbeidsmøter og lignende
 Arrangere besøk hos bedrifter og andre aktuelle miljøer
 Arrangere messebesøk
 Samarbeid med andre fora, organisasjoner og institusjoner, nasjonalt og internasjonalt
 Spre informasjon om eksisterende og kommende teknologi og produksjonsfilosofier
 Ta initiativ til opplærings- og utdanningstiltak for å styrke bedriftenes kompetanse og
rekrutteringsgrunnlag.
 Opprette studie- og arbeidsgrupper
 Spre informasjon om forumet, bl.a. ved sirkulærer, fagtidsskrifter og egen hjemmeside på
internett.

§ 8 Sekretariatet
Sekretærfunksjonen skal ha ansvaret for den daglige driften av forumet. Det tas sikte på at
sekretariatsfunksjonen ambulerer mellom ulike fagfora hvert andre år. Årsmøtet bestemmer hvem
som skal ha ansvaret for sekretariatet i neste 2-års periode.

§ 9 Økonomi
Et sentralt element i forumet vil være dugnad. Arbeid i Styret og arbeidsgrupper honoreres
normalt ikke av Forumet.
Sekretariatsfunksjonen og den daglige driften finansieres av et spleiselag mellom sentrale
samfunnsaktører, organisasjoner og virksomheter som til enhver tid deltar i forumet.
Konferanser og kurs betales av den enkelte bruker og eventuelle bidrag ut over kostnadsdekning
skal være med å finansiere den daglige driften.

§ 10 Statuttendring og nedleggelse
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Endring av statuttene eller nedleggelse av forumet må vedtas av styret og godkjennes av
Årsmøtet.
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