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Stadgar för Lean Forum Bygg 

– en ideell förening i global samverkan 

Ändamål 
1. Lean Forum Byggs ändamål är att vara samhällsbyggnadsektorns ledande inspiratör och förmedlare av kunskap i 

Lean tänkande. För att uppnå detta mål utvecklas och främjas principer, hjälpmedel och tekniker avsedda för en 
värdehöjande, resurssnål och dynamisk verksamhet. 

Lean Forum Byggs grunder 
2. Lean Forum Bygg är en ideell, icke vinstdrivande förening för allmännyttiga ändamål. Nätverket bilades 15 december 

2004 efter internationella förebilder samt det svenska Lean Forum. Formellt bildades föreningen Lean Forum Bygg 
2009-05-25. 
 

3. Lean Forum Bygg samarbetar med Lean Forum och ingår i ett globalt nätverk av organisationer för motsvarande 
ändamål. Särskilt främjas samarbete med Lean Construction-föreningar i de europeiska länderna. 

Lean Forum Byggs verksamhet 
4.  Lean Forum Bygg är aktiva inom främst fyra områden: 

 
o Forskning och utveckling 
o Utbildning och träning 
o Rådgivning 
o Informera om och sprida lean-tänkandet 

 
5. Lean Forum Byggs aktiviteter kan bestå av: offentliga seminarier, seminarier för enskilda företag och andra 

organisationer, vilka utbildar och tränar medarbetare med material som även presenterats i offentliga seminarier, 
framtagning av publikationer av olika slag för offentlig försäljning, förslag om kunniga och erfarna kollegor som är 
villiga att bistå med rådgivning samt insatser för att främja forskning och utveckling på området. 
 

6. Lean Forum Bygg är som ideell förening inte engagerad i traditionell konsultverksamhet. Däremot är det inget som 
hindrar att medlemmar i föreningen har som uppgift att för sina företags räkning bedriva affärsdrivande verksamhet 
i vilken forumets produkter kommer till användning. Sådana aktiviteter måste utföras utan ekonomisk eller juridisk 
koppling till eller rätt att använda sig av beteckningen Lean Forum Bygg. Detta hindrar inte att Lean Forum Bygg 
kan genomföra samarrangemang med andra företag och organisationer. Vid dessa tillfällen ansvarar varje part för sin 
del i aktiviteten. 

Lean Forum Byggs styrelse 
7. Föreningen företräds av en styrelse. Styrelsen ska eftersträva en god spridning av erfarenheter, nätverk och kontakter 

bland föreningens medlemmar. 
 

8. Styrelsen utser inom sig ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör.  
 

9. Styrelsen kan fatta beslut när minst tre ordinarie ledamöter står bakom beslutet. 

 
10. Föreningen tecknas av ordförande, sekreterare eller kassör tillsammans eller var för sig. 

Årsmöte 
11. Föreningen Lean Forum Byggs årsmöte hålls en (1) gång per kalenderår. 

 
12. Kallelse, med förslag till dagordning och verksamhetsberättelse innefattande årsräkenskaper, förslag till budget, 

förslag i frågor av stor vikt för föreningens verksamhet samt kallelse skall utsändas senast tre veckor före stämman. 
Protokoll skall föras vid föreningsstämman.  
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13. Vid årsmötet utses styrelsens sammansättning. Detta nedtecknas i föreningsformalia. 

Medlemskap 
14. Medlemskap i föreningen står öppet för alla som har intresse för forumets ändamål och verksamhet samt är beredda 

att följa dess stadgar. Medlemskapet är individuellt. Det kan sökas via Internet på Lean Forum Byggs hemsida, per e-
post, fax eller vanlig post. Registrerade medlemmar underrättas via e-post.  

 
Medlem kan när som helst utträda föreningen. 

Ekonomiska förhållanden 
15. Föreningens verksamhet skall i förhållande till andra organisationer i det globala nätverket vara ekonomiskt 

oberoende och självförsörjande. 
 
16. Lean Forum Byggs aktiviteter finansieras genom bidrag från seminarier och publikationer samt stöd från offentliga 

myndigheter, annan organisation eller privatperson med intresse för föreningens ändamål, verksamhet och 
produkter. 

Medlemsmöte 
17. Föreningen genomför årligen ett medlemsmöte, gärna i samband med ett seminarium. 

 
18. Föreningens stadgar kan ändras vid behov i samband med årsstämma. 

Information och marknadsföring 
19. Styrelsen utser en webmaster som svarar för underhåll och uppdatering av föreningens hemsida på internet: 

www.leanforumbygg.se.  
 

20. Medlemmar informeras via mejl om aktiviteter, medlemsmötet och årsstämma i föreningen. 

 
 
 
 
 
Ovanstående stadgar är antagna vid föreningens årsstämma, 2014-05-15. 


