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Föreningens ändamål
§1 Lean Forum är en ideell förening (non-profit) för allmännyttiga ändamål.
Den bildades i oktober 2000 efter internationella förebilder.
§2 Lean Forums ändamål är att främja principerna respekt för människan,
ständiga förbättringar och en lärande organisation genom användandet av
lean. Föreningen ska vara samhällets ledande inspiratör och kommunikatör
och på så sätt bidra till att ett samhälle som i största möjliga utsträckning
maximerar värde/ minimera slöserier med tillvaratagande av människors
engagemang, kreativitet och lika värde.
§3 Lean Forum verkar för internationellt nätverkande och
omvärldsbevakning.
§4 Lean Forum är som ideell förening inte engagerad i konsultverksamhet.

Lean Forums styrelse
§5 Föreningen företräds av en styrelse bestående av en ordförande och elva
ytterligare ledamöter. Styrelsens sammansättning ska stärka föreningens
ändamål. Detta innebär att följande ska beaktas vid val av ordförande och
övrig styrelse:
a) Fördelningen av män och kvinnor bör vara jämn (minst 5 personer av
respektive kön).
b) Fördelningen av personer med erfarenheter från följande sektorer bör vara
jämn:
- privat sektor (både varu- och tjänsteproducerande företag)
- offentlig sektor (både stat och landstings- och primärkommuner)
-akademi (universitet och högskolor)
c) Minst hälften av ledamöterna bör vid tidpunkten för inval i styrelsen vara
yrkesverksam inom en av de sektorer som nämns i punkt b). Andelen
konsulter (med erfarenhet från något eller några av områdena i punkt b)
ovan) bör inte överstiga 5 ledamöter.
§6 Föreningens ordförande tecknar Lean Forums firma. Styrelsen kan
delegera rätt att teckna föreningens firma samt möjlighet att lägga ut
betalningar för senare frisläppande av person med teckningsrätt.
§7 Styrelseledamöter väljs av stämman för en period om två år.
I de fall då ledamot avgår innan tvåårsperiodens slut görs i samband med
stämman fyllnadsval för den platsen för återstående del av perioden.
Styrelsen bör ha en balans av nya och mer erfarna ledamöter Sex av
styrelseplatserna bör tillsättas varje år. En styrelseledamot kan sitta i styrelsen
högst sju år rad.
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§8 Stämman väljer vilken styrelseledamot som ska vara ordförande för
föreningen nästkommande år (ordförandevalet sker alltså årligen). Styrelsen
utser inom sig årligen vice ordförande, sekreterare och kassör.
Uppdraget som ledamot upphör om ledamoten anmäler det. Om ordförande,
vice ordförande, sekreterare eller kassör avgår före mandatperiodens slut
väljer styrelsen så snart som möjligt någon annan ledamot för tiden fram till
nästa stämma.
§9 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden när det finns skäl till
detta och minst fyra gånger per verksamhetsår. Däremellan upprätthåller
styrelsens ledamöter kontakter med hjälp av telefon och e-post.
§10 Styrelsen kan fatta beslut när minst fem ledamöter är närvarande.
Omröstning sker öppet. Om rösterna faller lika för skilda meningar fäller
ordföranden avgörandet.
§11 En styrelseledamot får inte handlägga frågor som rör avtal mellan
honom eller henne och föreningen. Det kan t ex gälla arvode för insatser för
forskning och utveckling samt medverkan i seminarier. Han eller hon får inte
heller handlägga frågor om avtal med tredje man om frågan har ett väsentligt
ekonomiskt intresse som kan strida mot Lean Forums intressen.
§12 Vid styrelsens sammanträde skall föras protokoll som innehåller
uppgifter om närvarande ledamöter samt styrelsens beslut. Protokollet skall
sändas till styrelsens ledamöter och senast vid påföljande möte justeras och få
ordförandens påskrift.

Medlemskap
§13 Medlemskap i den ideella föreningen står öppet för alla som har intresse
för föreningens ändamål och verksamhet samt är beredda att följa dess
stadgar. Medlemskapet är individuellt.
§14 För föreningen finns en medlemsavgift vars storlek fastställs på
årsmöte.
§15 Lean Forum håller ett aktuellt medlemsregister.

Ekonomiska förhållanden
§16 Föreningens verksamhet skall i förhållande till andra organisationer vara
ekonomiskt oberoende och självförsörjande.
§17 Lean Forums verksamhet finansieras genom aktiviteter och
publikationer.
§18 Inget arvode utgår till styrelsens medlemmar. Däremot har dessa rätt att
kostnadsfritt delta i Lean Forums aktiviteter och publikationer.
§19 Föreningens kapital skall placeras i bank utan risk.
§20 Föreningen är bokföringsskyldig enligt bokföringslagen. Föreningen har
brutet räkenskapsår, räknat från 1 juli till 30 juni.
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§21 Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall för varje
verksamhetsår granskas av godkänd revisor. Denne utses på årsmötet.

Årsmötet
§22 Föreningens ordinarie årsmöte genomförs i september eller oktober
månad varje år. Kallelse skall vara utsänd minst fyra veckor i förväg till
medlemmars registrerade e-postadress. Om stadgeändringar föreslås skall
detta meddelas i kallelsen till årsmötet. Senast en vecka före ordinarie årsmöte
skall årsredovisning för det senast avslutade räkenskapsåret, valberedningens
förslag till styrelse samt eventuella förslag till stadgeändringar publiceras på
föreningens hemsida.
Extra årsmöte skall hållas när föreningens styrelse finner så påkallat eller om
minst 50 av föreningens medlemmar gör framställning härom. Kallelse till
extra årsmöte, innehållande motivering för mötets utlysande och
föredragningslista, skall utsändas senast fyra veckor före mötet. Senast en
vecka före extra årsmöte skall samtliga handlingar gällande ärenden som avses
bli behandlade publiceras på föreningens hemsida.
§23 Dagordning för årsmötet skall innehålla
– Årsmötets öppnande
– Val av justerare
– Årsmötets behöriga utlysande
– Fastställande av dagordning
– Val av ordförande för årsmötet
– Val av sekreterare för årsmötet
– Styrelsens årsberättelse och ekonomiska rapport
– Revisorns årsberättelse
– Ansvarsfrihet för styrelsen
– Val av ordförande
– Val av övriga styrelseledamöter
– Val av revisor
– Val av valberedning
– Fastställande av medlemsavgift
– Aktivitetsplan för det nya verksamhetsåret
– Övriga frågor
– Årsmötets avslutande
§ 24 Ändring av Lean Forums stadgar beslutas av ordinarie eller extra
årsmöte. Förslag förfaller om det inte vinner minst 50 % av deltagarnas
gillande. För ändring av §26 fordras tre-fjärdedels majoritet på vardera två på
varandra följande årsmöten, varav minst ett ordinarie. Mellan dessa årsmöten
skall minst tre månader förflyta.
§ 25 Föreningens valberedning utses av årsmötet och skall bestå av tre
ledamöter, varav en utses till sammankallande. Ledamöterna bör utses så att
de speglar fördelningen mellan verksamheter och funktioner som skall
representeras i styrelsen enligt §5.
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§26 För att beslut om föreningens upplösning skall vara giltigt fordras trefjärdedels majoritet på vardera två på varandra följande årsmöten, varav minst
ett ordinarie. Mellan dessa årsmöten skall minst tre månader förflyta.
Upplöses föreningen skall dess tillgångar användas för främjandet av
forskning inom området Lean vid svenska universitet och/eller högskolor.
Sättet härför bestäms vid det föreningsmöte där föreningens upplösning
definitivt beslutas.
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