
Vedtekter for  
Nyt stiftelse for positiv seksualitet og seksuell nytelse 

 
 

1. Stiftelsens navn: Nyt stiftelse for positiv seksualitet og seksuell nytelse.  
Kortform: Nyt. Stiftelsen er en alminnelig stiftelse. 
 
 
2. Stiftelsens formål  
Stiftelsens formål er å fremme positiv seksualitet og seksuell nytelse, som viktige faktorer for 
god seksuell helse, god livskvalitet og sosial bærekraft.  
 
 
3. Faglig bakgrunn 
Positiv seksualitet og seksuell nytelse er faktorer som ofte blir forbigått i arbeidet med 
seksuell helse både nasjonalt og internasjonalt, da en risikobasert tilnærming har størst 
utbredelse. 
  
Nyt baserer seg på World Association for Sexual Health (WAS) sin erklæring om seksuell 
nytelse, inkludert betydningen av å se på seksuell nytelse som et mål i seg selv: 
https://worldsexualhealth.net/declaration-on-sexual-pleasure/.  
 
Videre baserer Nyt seg på  Global Advisory Board for Sexual Health and Wellbeing 
(https://www.gab-shw.org) sitt arbeid for å fremme seksuell nytelse i sammenheng med 
seksuell helse og rettigheter.  
 
Nyt er forankret i FNs bærekraftsmål. Nyt vil bidra med kunnskap og aktiviteter knyttet til mål 
3, God helse, og mål 5, Likestilling mellom kjønnene og Verdens helseorganisasjon (WHO) 
sin arbeidsdefinisjon av seksuell helse fra 2006;  

“…a state of physical, emotional, mental and social well-being in relation to sexuality; it is not 
merely the absence of disease, dysfunction or infirmity. Sexual health requires a positive and 
respectful approach to sexuality and sexual relationships, as well as the possibility of having 
pleasurable and safe sexual experiences, free of coercion, discrimination and violence. For 
sexual health to be attained and maintained, the sexual rights of all persons must be respected, 
protected and fulfilled.”  (WHO, 2006) 
   

4. Målgruppe og metode 
Nyt sin målgruppe er mangfoldig. Noen arrangementer er spesielt rettet mot en målgruppe, 
andre er mer generelle. Hovedmålgruppen er ”folk flest”, legfolk som er interessert i temaet i 
alle aldre, kjønn og seksualiteter. Videre ønsker vi å nå studenter og arbeidstakere innen 
pedagogikk, helsefag o.l., migranter og minoriteter, beslutningstagere og media.  
 
Nyt er en plattform for aktiviteter som bidrar til å nå stiftelsens formål og legge grunnlaget for 
videre drift og utvikling. Aktivitetene bidrar på en eller flere måter ved å: 

• sette positiv seksualitet på den offentlige dagsorden og skape økt oppmerksomhet og 
åpenhet om temaet 

• tilgjengeliggjøre fagkunnskap og belyse gode eksempler fra inn- og utland 
• redusere fordommer, tabuer og feilkunnskap knyttet til seksualitet og skape økt 

forståelse for seksuelt mangfold på tvers av alder, seksuell orientering, kjønn, 
etnisitet og religion 

• øke bevisstheten om sammenhengen mellom seksualitet på individ-, relasjons- og 
samfunnsnivå 

• normalisere det å snakke om seksualitet og inspirere til dialog 
• forebygge seksuell trakassering, overgrep og uhelse 



• tilrettelegge for forskning knyttet til stiftelsens formål og tiltak 
• utøve systemkritikk og løfte fram utsatte grupper 

 
Nyt er basert på samskaping, åpenhet og inkludering. Aktører fra ulike sektorer som jobber 
for positiv seksualitet inviteres til medvirkning gjennom åpne og transparente prosesser. 
Publikum, bidragsytere og andre involverte inviteres til dialog og evaluering. Alle aktiviteter 
søkes gjennomført på en bærekraftig måte. 
 
 
5. Stiftelsens styre 
Stiftelsens styre skal bestå av 4-6 personer som utpekes for to år av gangen. Styret 
konstituerer seg selv. Styremedlemmer utpekes av Kjersti Helgeland. Etter hennes død eller 
beslutning skal styret supplere seg selv. Så sant mulig bør minst en av stifterne sitte i styret. 
 
Styret skal bestå av minst to kjønn og bør representere noe av bredden Nyt står for. 
 
 
6. Styrets oppgaver 
Styret er stiftelsens øverste organ og legger rammene for stiftelsens virksomhet innenfor 
stiftelsens formål. Styret behandler og vedtar budsjett og arbeidsplaner, samt et langsiktig 
strategidokument som skal revideres minimum hvert 5. år. 
 
Styret kan vedta å ansette daglig leder. 
 
Styret plikter å påse at stiftelsens formål ivaretas og at stiftelsens økonomistyring og 
regnskap er gjenstand for betryggende kontroll. Styret vedtar forrige års regnskap og 
årsberetning og fastsetter stiftelsens årsoppgjør.  
 
Styret kan beslutte at styreverv skal godtgjøres. Eventuell godtgjørelse må stå i rimelig 
forhold til ansvar, oppgaver og stiftelsens økonomiske situasjon. 
 
7. Grunnkapital 
Stiftelsens grunnkapital er kr. 100 000. 
 
 
8. Vedtektsendringer 
Forandringer i vedtektene må vedtas av et enstemmig styre. Hvis det er ansatte i den 
virksomhet som drives av stiftelsen, skal disse få muligheten til å uttale seg om forslaget før 
vedtektsendring besluttes. 
 
 
9. Inntekter og gavemidler 
Inntekter og gaver som tilfaller stiftelsen skal brukes i tråd med stiftelsens formål. 
 

 


