REFERAT FRA ÅRSMØTE
Dato: 14. april. 2016

kl. 10.00 – 11.30

Sted: BI, Nydalen Oslo

Viser til dokumenter sendt i forkant av møtet.
Deltakere: Se Vedlegg 1
1.   Velkommen til årsmøte v/Ingvald Grindheim, styreleder
2.   Valg av møteleder, referent og 2 representanter til å skrive under protokollen.
Ingvald Grindheim valgt som møteleder.
Silje Fålun valgt som referent.
Kristen Vollestad og Asle Randen valgt til å signere protokollen.
3.   Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Godkjent.
4.   Godkjenning av årsberetning.
Styrets beretning for 2015, se vedlagt dokument.
Godkjent.
Gjennomgang av årsberetningen:
-   En markant forbedring av aktivitetsnivået i LC-NO det siste året. Har nå snudd
trenden, og fortsetter slik i 2016.
-   Oppfordrer alle til å bruke hjemmesiden og gi input til denne.
-   LC-NO ønsker samarbeid med andre nettverk og organisasjoner, som for eksempel
Prosjekt Norge, Den Kloke Tegning osv.
-   Styret:
o   I 2015 ble styret valgt for 2 år. Ble enige om at alle som er med i styret skulle
være med i 2 år, fordi vi var i en konsolideringsfase. Dette er ikke helt etter
boken, men nødvendig for å få kontinuerlig drift.
o   Spørsmålet er om vi burde hatt med noen fra rådgiverbransjen i styret i
fremtiden? I de siste årene har vi gått litt vekk fra ren bygging, til mer
planlegging. Må derfor utvide nettverket litt.
5.   Godkjenning av regnskap og revisjon.
Godkjent.

6.   Godkjenning av budsjett for 2016.
-   Håper på flere medlemmer, derav høyere inntekt.
-   Bruke mer penger på arrangementer med store foredragsholdere (gratis for
medlemmer, deltakeravgift for ikke-medlemmer).
-   Bruke penger på å få ut informasjon om LC-NO.
Godkjent.
7.   Evt. vedtektsendringer.
Ingen vedtaksendringer.
8.   Evt. innkomne saker.
Ingen innkomne saker.
9.   Valg av 2 representanter til valgkomite (styret ble i 2015 valgt for 2 år)
Velger 2 representanter for valgkomite på neste styremøte.
10.  Annet: Sluttdiskusjon
Hvordan få flere aktive medlemmer?
-   Trenger noe å selge for å kunne få inn flere aktive medlemmer; proffe
foredragsholdere. Sekretariatet har sendt ut mail ang. forespørsel om medlemskap; noe
respons.
-   Ønsker strategisk samarbeid med andre, som med Metier og Sykehusbygg ved Lean
IPD seminaret. Andre samarbeid vi søker er for eksempel med BA2015 (ferdig),
Prosjekt Norge, Bygg21.
-   Geografi er et problem. Løsning: Gode teknologiske løsninger som streaming og
opptak. Copy right kan gjøre dette noe problematisk. En annen løsning vil være å reise
til andre byer. Planlagt i 2016: Seminar i Bergen, Trondheim, Grimstad (gjennomført)
og Oslo.
-   Markedsføring av arrangementer: Må få hjelp av medlemsbedriftene til å oppdatere
deres intranett med informasjon. Oppdater Facebook-siden (både før og etter et
arrangement). Gjerne koordinere dette, slik at alle får invitasjon samtidig.
-   Dette er sekretariatet sin jobb, men de behøver hjelp. Forslag: En i styret velges som
kommunikasjonsansvarlig.
Hva skjer videre i 2016 for LC-NO? Forslag:
Mai
Takt og Last Planner fra noen som jobber med det i praksis, for eksempel KHiB eller
Veidekke. Utfordring: helligdager i mai, og er det interesse? Har vært seminarer om dette
tidligere i år, men følges opp
Juni
Ansvarlig: Roar.
Tema: Medlemsmøte med VDC?
September
Ansvarlig: Ingvald.
Tema: Big Room. Invitere til Tønsbergprosjektet for å vise lean i prosjektering.
Oktober
Ansvarlig: Ingvald.
Tema: Systemtankegang, samhandling, styringssystemer. BIM.
Sted: Bergen.

Annet i år
-   Arbeidsseminarer rundt IPD.
-   Belyse et fenomen fra flere vinker, hva er egentlig de svake sidene? For eksempel
tegningsunderlag
-   Få til noe i Trondheim, fordi det er mye som skjer der og vi må spre nettverket.
(Ansvarlig: Lars)
Kurs i Lean Construction
Opplysning og opplæring er viktig, men kanskje ikke et kurs, selv om det er mange som
etterspør det. Ønsker ikke et ‘gult belte’ kurs – blir for lettvektig. LC kan bestille/formidle
kurs fra andre institusjoner. Kan rett og slett være et kurs bare for å opplyse om hva LC er og
hva som har skjedd av utvikling. Kurs må uansett være forankret i toppledelsen, ellers blir det
vanskelig. Forslag: Lean for Ledere?
Lean spill er en fin introduksjon. Kunne vist hva lean kan gjøre. Det behøver ikke være veldig
akademisk for at folk synes at det er inspirerende. En måte å få ut kunnskapen.
Møtet ble avsluttet.
Oslo, 14. april 2016
Silje Fålun
Referent
Vedlegg 1
Deltaker

Virksomhet

Ingvald Grindheim (styreleder)
Asle Randen
Silje Fålun (sekretariatet)
Eivind Hjermstad-Sollerud
Maria Endresen
Karl Oscar Sandvik
Øystein Mejlænder-Larsen
Helge Gevelt
Kristen Vollestad
Roar Fosse (styremedlem)
Lars Abrahamsen (styremedlem)
Leif Rathe

Aritech Management
Backe Entreprenør Holding AS
BI student
BI student
BI student
Metier
Multiconsult
Rambøll Norge AS
Skanska Norge
Skanska Norge
Sykehusbygg HF
WSP

	
  

