Lean Forum Tromsø:
Oppsummering av arbeidet så langt.
Bakgrunn for oppstart: Sparebank 1 Nord-Norge og PwC tok i mars 2012 initiativ til et nettverk for
erfaringsutveksling for virksomheter som jobbet etter Lean/prosessforbedringsprinsippene i Nord-Norge. Det
ble sendt ut invitasjon til en rekke offentlige og private bedrifter om deltakelse i forumet/nettverk.
2012 03 01 Konstituerende møte: Deltakende bedrifter; Drytech AS, Lufttransport AS, Sparebank 1 NordNorge, Universitetet i Tromsø, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Skatt Nord og PwC. På møtet ble det holdt
en kort presentasjon fra alle deltakende bedrifter hvor de orienterte om deres Lean arbeid. Deretter ble formål,
organisering, deltakere, kostnader, relasjoner til andre nettverk og vedtekter diskutert. Det ble besluttet i møtet
at det skulle nedsettes en gruppe som skulle jobbe rammene for arbeidet til nettverket som skulle presenteres
på neste møte.
2012 03 13 Arbeidsgruppemøte: Arbeidsgruppen sammensatt av; Guri Homb Hansen (SNN), Ørjan Olsen
(UiT), Kristin Paulgaard (Skatt Nord) og Tomas Solstad (PwC) møttes for å forberede følgende før neste møte:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vurdere tilknytning til Lean Forum Norge
Vurdere ift antall deltakere og størrelse på nettverket
Utarbeide forslag til formål
Utarbeide forslag til vedtekter og organisering
Utarbeide forslag til styre
Utarbeide forslag til videre aktiviteter
Vurdere bruk av informasjonskanaler

2012 03 21 Nettverksmøte: på møtet ble forslag til statutter gjennomgått, det ble valgt et interimsstyre,
aktivitetsplan for 2012 og en faglig del fra Skatt Nord. Valgt interimstyre:
- Styreleder: Guri Homb Hansen (SNN)
- Styremedlemmer: Ørjan Olsen (UiT), Kristin Paulgaard (Skatt Nord) og Andre Lind (Drytech AS)
- Sekretariat: Tomas Solstad (PwC)
2012 04 21 Nettverksmøte: Lunsj for å diskutere innhold i faglige arrangement.
2012 06 19 Møte i Interimsstyret: Gjennomgang av statutter etter første nettverksmøte. Diskusjon rundt
nettside. Det ble da besluttet å forespørre Lean Forum Norge om deltagelse. I tillegg ble rekruttering av nye
medlemmer diskutert.
2012 08 14 Møte i interimsstyret: Gjennomgang av innholdet for fagsamling høsten 2012, videre arbeid
mot Lean Forum Norge og rekruttering av nye medlemmer.

