Vedtekter for Sex og Politikk
Sist revidert og vedtatt på årsmøtet i Oslo den 28. mai 2009 og ekstraordinært årsmøte
24. august 2009, årsmøte 4. mai 2010, årsmøte 8. juni 2015 og årsmøte 24. mai 2018.

§ 1 Grunnlag og navn
1.1:

Foreningens navn er SEX OG POLITIKK - foreningen for seksuell og reproduktiv
helse og rettigheter.

1.2:

SEX OG POLITIKK er en ideell, ikke-kommersiell og politisk og religiøs uavhengig
organisasjon, drevet av medlemmer på frivillig basis.

1.3:

SEX OG POLITIKK er medlem av International Planned Parenthood Federation
(IPPF).

1.4:

Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom, SNU, stiftet i 2015, er ungdomsorganisasjonen
til SEX OG POLITIKK.

1.5:

SEX OG POLITIKK har hovedkontor i Oslo.

§ 2 Foreningens mål og aktiviteter
2.1:

SEX OG POLITIKK arbeider lokalt, nasjonalt og internasjonalt for seksuell og
reproduktiv helse og rettigheter i et likestillingsperspektiv.

2.2:

SEX OG POLITIKK skal i sitt arbeid ikke diskriminere på grunnlag av kjønn, rase,
etnisk opprinnelse, trosbekjennelse, politisk tilhørighet, helsesituasjon,
funksjonshemming, seksuell orientering, sivil- og sosial status og/eller alder.

2.3:

SEX OG POLITIKK skal arbeide for å sikre den enkeltes seksuelle og reproduktive
rettigheter, og anerkjenner ethvert menneskers rett til å realisere sin seksualitet. All
informasjon, alle aktiviteter og tjenester SEX OG POLITIKK står for skal være
forankret i dette formålet.

2.4:

SEX OG POLITIKK skal arbeide for å bli en samlende, landsomfattende forening for
arbeid med seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.

2.5:

SEX OG POLITIKK skal arbeide for tilgang til kunnskap om seksualitet, seksuelle
rettigheter og prevensjon med spesielt fokus på ungdom og grupper som er spesielt
sårbare.

2.6.

For å oppnå sine mål skal SEX OG POLITIKK søke samarbeid med offentlige
myndigheter, NGOer og internasjonale aktører/organer i dette arbeidet.

Org.nr 990 630 828 - Disse vedtektene er sist revidert og godkjent på SEX OG POLITIKKs årsmøte 2018

1

Vedtekter for Sex og Politikk
§ 3 Medlemskap
3.1:

Sex og Politikk har følgende medlemskategorier:
1. Selvstendige organisasjoner og institusjoner.
2. Enkeltmedlemmer, herunder ungdomsmedlemmer under 25 år.
3. Æresmedlemmer.

3.2:

Medlemskap oppnås fra dato for registrering av innbetalt kontingent. Medlemskapet
blir automatisk fornyet når medlemskapskontingenten er innbetalt innen fastsatt frist.

3.3:

Medlemskap i SEX OG POLITIKK løper til foreningen har mottatt skriftlig oppsigelse.
Medlemskap opphører også ved medlemmets død eller når medlemmet ikke har betalt
kontingent 2 påfølgende kalenderår.

3.4:

Ved fylte 65 år blir man livsvarig medlem av SEX OG POLITIKK uten å betale
kontingent. Det forutsettes at vedkommende har minst 10 års forutgående
sammenhengende medlemskap. Det samme gjelder ved innvilget 100 % uføretrygd.

3.5:

Styret kan oppnevne æresmedlemmer etter forslag fra medlemmene. Æresmedlemmer
er medlem av SEX OG POLITIKK uten å betale kontingent. Æresmedlemskap
utnevnes på grunnlag av særskilt innsats for foreningen og/ eller SRHR nasjonalt og/
eller internasjonalt. Æresmedlemskap offentliggjøres på årsmøte.

3.5

Eksklusjon

3.5.1: Medlemmer som bryter vedtektene, og/eller handler i strid med vedtak fattet på
årsmøtet, og/eller har oppført seg på en måte som kan skade foreningen, kan
ekskluderes, dersom 2/3 av styret stemmer for dette.
3.5 2: Før det fattes vedtak om eksklusjon, skal den det gjelder bli informert skriftlig og få
anledning til å uttale seg for et samlet styre muntlig og/eller skriftlig.
Et eksklusjonsvedtak kan ankes til årsmøtet. Årsmøtet kan med 2/3 flertall
opprettholde eller nedstemme styrets vedtak. Årsmøtet er beslutningsdyktig når 4/5 av
de fremmøtte årsmøtedelegatene er til stede til avstemning.

3.6

Interessekonflikter

3.6.1: SEX OG POLITIKK er og skal være uavhengig av kommersielle interesser og alle
foreningens midler, utstyr og eiendom og andre eiendeler skal kun brukes i samsvar
med foreningens mål. Dette gjelder også etter en eventuell oppløsning av foreningen.
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3.6.2: Verken styremedlemmene eller ansatte skal benytte sin posisjon ellers stilling i
foreningen for å oppnå materielle fordeler eller vinning for seg selv eller for sine
slektninger og nære relasjoner.
3.6.3: Et medlem har ikke stemmerett i en sak der vedkommende har personlige eller
særinteresser av utfallet.
3.6.4: Intet medlem eller ansatt skal ta imot gaver eller betaling fra en leverandør eller
potensiell leverandør av varer eller tjenester til foreningen.
3.6.5: Det er ikke tillatt å låne ut midler fra foreningen til medlemmene.
3.6.6: SEX OG POLITIKKs medlemmer kan ikke selge, gi bort, pantsette eller bortleie SEX
OG POLITIKKs eiendom på en måte som strider mot Foreningens vedtekter. Med
eiendom menes alle økonomiske midler, blant annet kasseinnhold og bankkonti,
kontorutstyr, annet løsøre, fast eiendom, kartotek, registre, arkiv og nettstedet
3.6.6: Styremedlemmene, inklusive styreleder, nestleder og kasserer, og ansatte i SEX OG
POLITIKK skal årlig underskrive en erklæring om mulige interessekonflikter.
.
3.6.7: Ingen nære relasjoner og slektninger (herunder ektefeller, samboere, besteforeldre,
foreldre, brødre, søstre, sønner, døtre, barnebarn og svigerslekt) av styremedlemmer
og av daglig leder kan inneha noen stillinger eller verv i SEX OG POLITIKK.

3.7 Utbetalinger til frivillige
3.7.1: Medlemmer kan ikke motta lønn fra SEX OG POLITIKK. Unntak er refusjon av
dokumenterte utgifter i forbindelse med gjennomføring av oppdrag.

§ 4 Stemmerett og valgbarhet
4.1:

Bare medlemmer som har betalt kontingent innen årsmøtet, har stemmerett, tale- og
forslagsrett og er valgbare til tillitsverv. Daglig leder og andre som har en stilling som
ansatt i foreningen kan være medlem, men har ikke stemmerett og er ikke valgbare i
tillitsverv.

4.2:

Individuelle medlemmer, organisasjoner, institusjoner har 1 – en – stemme.
Medlemskapet skal ha vart i minst tre – 3 – måneder før stemmerett og valgbarhet
inntrer.

4.3:

Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom, SNU, har 1 – en – stemme.

4.4:

Medlemmene kan stemme ved fullmakt, men et medlem kan kun ha en fullmakt.

4.5:

Foreningen skal ha et medlemsregister som skal oppdateres årlig.
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§ 5 Årsmøte
5.1:

Årsmøtet er SEX OG POLITIKKs øverste organ og skal fatte de vedtak som er
nødvendige for å oppnå foreningens formål.

5.2:

Årsmøtet avholdes innen utgangen av juni hvert år. Styret forbereder årsmøtet, og
bekjentgjør dato, tidspunkt og møtested senest 2 – to – måneder før årsmøtet. Saker
som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 1 – en – måned før
årsmøtet. Innkalling med saksliste og sakspapir sendes ut senest 3 – tre – uker før
årsmøtet.

5.3:

Årsmøtet bestemmer selv sin forretningsorden og saksliste, som skal inneholde:
a) Valg av møteleder, referenter og 2 til å underskrive protokollen
b) Godkjenning av innkalling og dagsorden
c) Årsmelding
d) Regnskap, kontingent og budsjett
e) Virksomhetsplan og strategiplan
f) Innkomne saker
g) Antall medlemmer i styret
h) Foreta følgende valg:
1. Leder
2. Nestleder
3. Styremedlemmer (se § 6.3)
4. Vararepresentanter i nummerrekkefølge
5. Revisor
6. Valgkomitè for neste årsmøte
7. Medlemmer i komiteer som årsmøtet beslutter nedsatt
Valg av styret er for 2 – to – år. Valg foretas slik at halvparten av styret er på valg
hvert år. Leder og nestleder skal som hovedregel ikke velges på samme årsmøte.

5.4:

Det kan innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom minst ¾ del av styret eller minst
halvparten av medlemmene krever det. Innkallelse foretas på samme måte som et
ordinært årsmøte. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle saker som er nevnt i
innkallingen og kan ikke heves før protokollen er godkjent. Ethvert forslag i et
ekstraordinært årsmøte anses kun vedtatt dersom et flertall av minst halvparten pluss
ett av de tilstedeværende medlemmer med stemmerett har stemt for forslaget.

5.5:

Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst 75 % av de fremmøtte årsmøtedelegatene er
til stede. Unntatt er saker som gjelder eksklusjon, jf. pkt. 3.5 og 5.8, og oppløsning av
SEX OG POLITIKK, jf. pkt. 11.1.

5.6:

Vedtak fattes ved simpelt flertall blant de stemmeberettigede fremmøtte. Ved
stemmelikhet anses forslaget som forkastet.

5.7:

Valg av personer skal skje ved hemmelig avstemning. Det samme er tilfelle ved øvrige
avstemninger dersom minst en av de stemmeberettigede anmoder om det.
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5.8:

Valg Det føres protokoll over alle personer som deltar på årsmøtet.

5.9:

Vedtektsendringer og eksklusjoner fattes med 2/3 flertall.

5.10: Forslag til vedtektsendringer skal være styret i hende senest 6 – seks – uker før
årsmøtet.
5.11: Forslag til endringer av vedtekter skal offentliggjøres sammen med eventuelle
innstillinger fra styret.
5.12 Årsmøteprotokollen skal undertegnes av to valgte medlemmer som deltok på møtet.

§ 6 Styret
6.1:

Styret er SEX OG POLITIKKs øverste ledelse mellom årsmøtene. Det er ansvarlig for
Foreningens politikk og økonomi og godkjenner aktiviteter som er rettet mot å
realisere foreningens strategi, utvikling og drift.

6.2:

Styrets oppgaver innebærer blant annet:
1. Sørge for finansiering av foreningens drift, ved bl.a. å søke prosjektstøtte hos
donorer.
2. Å utarbeide, overvåke og påse at budsjettet overholdes, og eventuelt justere dette i
forhold til aktuell situasjon.
3. Utarbeide en årlig plan for styrets arbeid, med egne mål for styrets innsats, basert
på foreningens gjeldende strategiske plan.
4. Vurdere og godkjenne rapporter fra daglig leder, spesiale eller andre komiteer og
handlingsforslag fra daglig leder og hvor dette passer, gi anbefalinger om disse til
årsmøtet.
5. Følge opp og være tilgjengelig for daglig leder for konsultering.
6. Initiere og utvikle policy som legges frem for årsmøtet, herunder strategisk plan.
7. Vurdere, og rapportere til årsmøte om implementeringen av strategisk plan,
arbeidsprogram, policy, planer og budsjett.
8. Suspendere eller ekskludere medlemmer, eller hvor dette passer, gi tillatelse for
medlemskap, og delegere oppgave om å holde medlemsregisteret oppdatert til
daglig leder
9. Ansette og avskjedige daglig leder etter hjemmel fra årsmøte.

6.3:

Styret består av 7 medlemmer og 2 varamedlemmer. Årsmøtet velger leder, nestleder,
styremedlemmer og varamedlemmer for perioder på 2 – to – år, slik at halvparten av styret
velges hvert år. Leder og nestleder skal som hovedregel ikke stå på valg samtidig.
Varamedlemmer velges i prioritert rekkefølge. Varamedlemmer har møterett, men ikke
stemmerett i styremøtene, når de ikke går inn i styremedlems sted.

6.4:

Det skal tilstrebes at styrets sammensetning er representativt i forhold til kjønn,
geografisk- og profesjonell spredning, samt aldersmessig sammensetning. Dersom det
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er mulig skal minst to av medlemmene/varamedlemmene være under 25 år. SNU
oppnevner en representant, samt en personlig vararepresentant, til styret i SEX OG
POLITIKK. Minst 50 % av styret skal bestå av kvinner. Sex og Politikk medlemmer
av IPPF sitt europeiske og globale styre møter i styret som observatør.
6.5:
Styremedlemmer skal sitte i en periode på 2 – to – år. Styremedlemmer kan ikke
sitte mer en 3 – tre – perioder på rad. Deretter skal det gå mer enn 2 – to – år før
medlemmet igjen kan bli valgt. Etter å ha vært ansatt eller medlem i styret i totalt 12
år, skal den ansatte eller medlemmet tre tilbake og ikke igjen kunne stille til valg i styre.
6.6:
Dersom et styremedlem går ut i perioden, rykker første varamedlem opp som
fullverdig styremedlem.
6.7:
Dersom det oppstår et ledig sete i styret og det ikke finnes noe varamedlem som kan
rykke opp, skal setet fylles ved flertallsavgjørelse av de stemmeberettigede i styret.
Styremedlemmer som er valgt på denne måten vil bare sitte i perioden frem til neste
alminnelige valg.
6.8:
Styremøter skal avholdes minst tre ganger per år. Andre møter kan holdes dersom
styret og/eller styrets leder finner det nødvendig.
6.9:
Styret er vedtaksfør når minst halvparten av medlemmene er til stede.
6.10: Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme.
6.11: Styret kan nedsette arbeidsgrupper av medlemmer og/eller eksterne
kompetansepersoner til ivaretakelse av nærmere definerte oppgaver eller prosjekter
innenfor foreningens formål.
6.12: Styret har ansvar for å inngå og følge opp samarbeidsavtale med SNU.

§ 7 Daglig leder
7.1:

Daglig leder

7.1.1: Styret ansetter daglig leder. Daglig leder og all andre ansatte skal sørge for at
administrasjonen i SEX OG POLITIKK drives i samsvar med foreningens lover,
vedtak, arbeidsinstruks og retningslinjer utarbeidet av styret. Daglig leder har
møteplikt til SEX OG POLITIKKs styremøter, og er under styremøter og årsmøter
styrets sekretær. Daglig leder har talerett i styremøter, men er som ansatt ikke
stemmeberettiget.
7.1.2: Daglig leder innehar, sammen med styreleder, organisasjonens prokura, jf.
Regnskapsreglementet.
7.1.3: Styret har ansvar for oppfølging av daglig leder og dennes arbeid. I dette inngår årlig
evaluering.
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7.2 Styrets leder
7.2.1: Styrets leder er SEX OG POLITIKKs øverste leder og talsperson. Styreleder
representerer SEX OG POLITIKK i overensstemmelse med organisasjonens lover,
vedtak og instrukser, jf. retningslinjer for verv for styreledere.

§ 8 Møtereferater og dokumentasjon om fremmøte
8.1:

Det skal dokumenteres hvem som deltar på de enkelte møtene.

8.2:

Det skal føres referat fra møtene.

§ 9 Økonomistyring
9.1:

Økonomistyringen i Foreningen skal være i samsvar med internasjonale allmenn
aksepterte prinsipper for regnskapsføring og revisjon.

9.2:

Revisor har rett til å bivåne og høres på årsmøte når regnskapet skal godkjennes.

9.3:

Regnskapsår er kalenderåret.

§ 10 Oppløsning av SEX OG POLITIKK
10.1: Vedtak om oppløsning av SEX OG POLITIKK fattes på 2 – to – påfølgende årsmøter,
hvorav det ene må være ordinært. Vedtaket krever ¾ flertall, og 4/5 av de fremmøtte
årsmøtedelegatene må være til stede ved avstemning for at årsmøte skal være
beslutningsdyktig.
10.2: Sex og Politikks eiendom skal ved oppløsning gå til formål som ligger innenfor
rammen av formålet med Foreningen etter vedtak gjort av årsmøtet.
10.3: Alle midler gitt til SEX OG POLITIKK som ledd i prosjekter, aktiviteter og lignende
skal, dersom disse ikke kan videreføres eller fullføres, tilbakeføres til giver.
Eventuelle gjenværende midler skal overføres til SNU.
10.4: SEX OG POLITIKKS medlemskap i IPPF skal dersom Sex og Politikk oppløses, søkes
overført til SNU.
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