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Inriktning enligt stadgarna för 
valberedningen

§5 ” Styrelsen består av tolv ordinarie ledamöter. 

Av styrelsens ledamöter eftersträvas representanter från olika 
verksamhetsområden såsom industri, offentlig sektor och tjänstesektorn 
samt även representanter från för Lean Forums verksamhetsområde 
aktuella centrala organisationsöverskridande initiativ. 

En fördelning mellan representanter från verksamheterna ovan, 
universitet/högskolor och konsulter skall finnas.” 
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Krav och ambition från 
valberedningen
 Nominerade ska kunna avsätta den tid som arbetsutskottet bedömt för 

styrelsearbetet.

 Medverka aktivt i alla de uppdrag och arbetsgrupper som styrelsen fördelar.

 Stå uppför och stödja Lean Forums värderingar och verksamhet.

 Arbeta efter den etik och moral som styrelsen kommer överens om.

 Erfarenheter och kunskaper inom lean området och gärna andra områden 
som bidrar till att föreningen utvecklas.

 Fördel att nominerade har ett brett kontaktnät
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2014 -2015 2016 - 2017 Mandat
period

Janne Lundberg Janne Lundberg Omval 2 år

Maria Vidas Gert Frick Nyval 2 år

Joakim Hillberg Joakim Hillberg Omval 2 år

Johanna Strömgren Johanna Strömgren Omval 2 år

Anders Hugnell Anders Hugnell Omval 2 år

Anna Rasmuson Clas Mellby Nyval 2 år

Nomineringar till styrelsen 2016-17
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Presentation 
Gert Frick
VD för JMAC Scandinavia. Gerts förmåga att 
förmedla både helhetssyn och praktiska metoder har 
gjort honom till en uppskattad föreläsare och konsult. 
Han är en av Sveriges främsta Lean-experter och har de 
senaste åren varit Vice President för Global SPS Office på Scania CV AB.

Vilka framtidsutmaningar finns för Lean Forum
 Att stå för ”det goda lean” dvs. komma bortom floskler och verktyg.
 Lean är attityd och inställning inte koncept och paket
 Utmana ekonomistyrning vs. flödesstyrning, där krävs ett systemskifte
 Att i större utsträckning nå beslutsfattare med resultatkrav från styrelsen
 Tjänstemannaprocesser är hittills mestadels inte involverade

Vilka frågor som engagerar mig
 Lean är ledarskap INTE verktyg och metoder 
 Lean måste vara resultatdrivet
 Lean är praktiskt och minimalt med teorier
 Lean måste vara meningsfullt, hanterbart och begripligt
 Hela flödet från order till leverans = produktion
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Presentation 
Clas Mellby

Business Designer på FibroTech som är ett Life Science-företag 
under uppstart. Tidigare erfarenheter;
Krinova Incubator & Science Park, 
Swerea IVF, Gubenare Holding AB och Nestlé. 
Byggt innovationsplattformar genom intra-/entreprenörskap, 
lärande organisation, innovationskultur, Lean-koncept, 
Business Model Generation, Lean Canvas mm.
Pedagogiskt skicklig. Sprider positiv energi. 

Vilka framtidsutmaningar finns för Lean Forum

 Med hjälp av Lean stärka värdeskapande och systemsynsätt i verksamheter/samhället. Stärka 
kopplingen Lean behovsdriven innovation. 

 Att kunna koppla Lean till affärs-/verksamhetsmodeller. 

Vilka frågor som engagerar mig

 Utmaningarna att gå från teori till ”görande” från det som beskrivs ovan. Att utveckla förmågan 
”visa görandet”.  Lära av de bästa men tänka själv. 

 Hur göra skillnad genom innovation, utvecklingsprocesser och värdeskapande. Storskaligt 
förändringsarbete. Skapa mening. Skapa framtiden. 

 Passion för innovation, värdeskapande och design.
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2015 2016 Mandatperiod

Conny Berglund Conny Berglund Omval 1 år

Nominering till  revisor


