Statutter for Lean Forum Oslo
Et åpent forum for å fremme verdiskaping gjennom innovasjon og
Virksomhetsutvikling gjennom utveksling av erfaringer

§ 1 Navn og hjemsted
Forumets navn er ”Lean Forum Oslo” med undertittel:
Et åpent forum for å fremme verdiskaping gjennom innovasjon og virksomhetsutvikling
ved erfaringsutveksling primært om Lean og kontinuerlig forbedring.

§ 2 Formål
Lean Forum Oslo skal bidra til å fremme verdiskaping gjennom å overføre og utveksle
kunnskap og erfaringer om anvendelse av Lean-filosofien mellom virksomheter både i
privat og offentlig sektor.
Lean Forum Oslo skal være knyttet til Lean Forum Norge
Forumet skal gi medlemmene verdi i form av:
 Kunnskap om hvordan anvende Lean og utvikle Lean-prosesser i verdensklasse
 Erfaringer fra norske og internasjonale virksomheter og kompetansemiljøer
 Inspirasjon i et lærende felleskap av personer og organisasjoner
 Utvikling av læringsarenaer for Lean på alle nivå

§ 3 Målgruppe
Forumet skal være åpent for alle som er interessert i, har noe å bidra med eller som er
ønsker å lære om Lean.

§ 4 Årsmøte
Årsmøte holdes 1 gang pr år og behandler følgende saker:
 Oppsummering av aktiviteter sist år
 Statutter
 Vedta overordnet plan for neste periode
 Valg av nye Styremedlemmer
Vedtak gjennomføres ved simpelt flertall

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

§ 6 Møter og arrangementer
Styret skal arrangere minst to arrangementer i året som bidrar til å oppfylle formålet med
forumet. Arrangementene er åpne for alle i målgruppen. I tillegg arrangeres Årsmøte og
styremøter.

§ 7 Forumets oppgaver
For å tjene forumets formål kan følgende oppgaver være aktuelle:
 Utvikle og holde à jour en aktiv hjemmeside for informasjon og kommunikasjon
 Arrangere seminarer, arbeidsmøter og arenaer for erfaringsutveksling
 Arrangere besøk hos bedrifter og andre aktuelle miljøer
 Samarbeid med andre fora, organisasjoner og institusjoner
 Ta initiativ til opplærings- og utdanningstiltak for å styrke medlemmenes
kompetanse om Lean

§ 8 Økonomi
Alt arbeid i forumet skal være basert på dugnad. Arbeid i Styret og arbeidsgrupper
honoreres ikke.
Hovedregelen er at lokaler og eventuell servering holdes av noen av medlemmenes sine
arbeidsgivere eller andre.

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

