Utkast 12.04.2013

Vedtekter for Lean Forum Midt-Norge
§ 1 Navn
Nettverkets navn er ”Lean Forum Midt-Norge”.
§ 2 Målgruppe
Forumet skal primært inkludere virksomheter som jobber med forbedringsarbeid med utgangspunkt i Leanfilosofien.
Forumet skal ha en tett dialog og samarbeid med Lean Forum Norge hvor dette er naturlig.

§ 3 Formål
Lean Forum Midt-Norge skal bidra til å styrke verdiskaping i regionen gjennom kompetanseutvikling og
gjensidig utveksling av erfaringer for å styrke forbedringsarbeidet i private og offentlige virksomheter.
Forumet skal:
•
•
•

Inspirere til erfaringsutveksling gjennom bedrifts- og virksomhetsbesøk, seminarer og konferanser,
”studieringer” og som møteplass
Bidra til å styrke samarbeid og samhandling mellom ulike bransjer, offentlig og privat
tjenesteyting samt kompetanse-, forsknings og utdanningsmiljøer
Være basert på dugnad der alle deltakere bidrar

Forumet skal tilføre verdi til medlemmene gjennom å:
•
•
•
•
•

Styrke kunnskap om hvordan virksomheten kan øke verdiskaping gjennom anvendelse av lean
filosofien
Dele erfaringer og bidra til implementering av kontinuerlig forbedringsarbeid i virksomhetene
Utnytte erfaringer fra regionale, nasjonale og internasjonale virksomheter og kompetansemiljøer
Gi inspirasjon i et lærende felleskap av personer og organisasjoner.
Bidra til utvikling av studietilbud innen forbedringsledelse og lean

§ 4 Årsmøte
Årsmøte holdes 1 gang pr år og behandler følgende saker:
• Oppsummering av aktiviteter sist år
• Vedtekter
• Vedta plan for neste år
• Valg av nye Styremedlemmer
• Valg av valgkomite
Vedtak gjennomføres ved simpelt flertall
§ 5 Styret
Styret skal ha seks til åtte medlemmer. Funksjonstiden er minimum to år. For å sikre kontinuitet, kan inntil
halve styret tre ut hvert år. Styret velges av Årsmøtet i nettverket. Styret konstituerer seg selv. Det
etableres et interimsstyre i den innledende fasen fram til det første Årsmøtet.
§ 6 Valgkomite
Det velges en valgkomité på 2-3 personer på hvert årsmøte som innstiller til nye medlemmer i styret til
påfølgende årsmøte.
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§ 7 Møter og arrangementer
Styret skal arrangere minst fire arrangementer i året som bidrar til å oppfylle formålet med nettverket.
Arrangementene er åpne for alle i målgruppen. I tillegg arrangeres Årsmøte og styremøter.

§ 8 Nettverkets oppgaver
For å tjene nettverkets formål kan følgende oppgaver være aktuelle:
• Arrangere seminarer, arbeidsmøter og arenaer for erfaringsutveksling
• Arrangere besøk hos virksomheter og andre aktuelle miljøer
• Samarbeid med andre fora, organisasjoner og institusjoner

§ 9 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. Deltakeravgift på enkelte arrangementer kan være aktuelt.

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