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Jar, 16.6.2010 
 
Stiftelsen vitenskap og fornuft (VOF) 
 
Vedtekter 
 
§ 1 Stiftelsens navn 
 
Stiftelsen vitenskap og fornuft, heretter kalt SVOF eller Stiftelsen. På engelsk/internasjonalt 
er navnet Foundation for Science and Reason (FSR). 
 
§ 2 Næringsdrift 
 
Stiftelsen skal følge de regler som er nevnt i Lov 2001-06-15 nr. 59: Lov om stiftelser, 
inkludert regler nevnt i kapittel 3, pkt. II (Særregler for næringsdrivende stiftelser som nevnt i 
§ 4 annet ledd bokstav a og b). 
 
§ 3 Verdigrunnlag 
 
SVOF vil bidra til at flere mennesker får tilgang til tverrfaglig kunnskap av betydning for 
egen helse og folkehelsa generelt, og for enkeltindividets behov for velferd, frihet, sikkerhet 
og identitet. 
 
Stiftelsen vil støtte seg på natur- og samfunnsvitenskapelig forskning og se disse fagområdene 
i sammenheng med erfaringsbasert kunnskap hos befolkninger i ulike deler av verden og med 
kunnskap om menneskets evolusjonære tilpasning til miljø og tilgjengelig mat. 
 
§ 4 Mål og virkemidler 
 
SVOF vil bidra til kunnskaper som tar mer hensyn til behovet for individuelt tilpasset ernæ-
ring, trening/mosjon, samspill med andre mennesker og bidra med forslag til en helsepolitikk 
som bygger på slike hensyn. 
 
Stiftelsen ønsker å gi politiske aktører innspill til å organisere matproduksjon og import slik at 
utvalget av helsefremmende, rimelige kvalitetsmatvarer øker og at tilbudet av andre produkter 
reduseres i tilsvarende grad. 
 
SVOF vil stimulere til forskning, sette i verk utredninger og drive informasjonsvirksomhet 
innenfor de områder som Styret til enhver tid bestemmer – innenfor Stiftelsens økonomisk 
rammer.  
 
§ 5 Informasjonsvirksomhet 
 
Stiftelsen vil gjøre forskningsresultater allment tilgjengelige i det populærvitenskapelige 
Helsemagasinet VOF (vitenskap og fornuft), Stiftelsens første prosjekt. 
 



Stiftelsen vil arbeide for at informasjon spres også på andre måter (brosjyrer, hefter, bøker, 
nettside, video-/filmproduksjon og liknende) og i form av kurs, foredrag og deltakelse i 
offentlig debatt. 
 
§ 6 Faglig grunnlag 
 
Stiftelsen har evolusjonsteori og økologisk innsikt som et viktig faglig grunnlag. Den skal 
fokusere på samspillet mellom helse, ernæring og kosthold og på ytre faktorer som kan 
påvirke befolkningens helsetilstand.  
 
Stiftelsen skal fremme forståelse av de muligheter og begrensninger som foreligger for 
enkeltindivider til å sikre egen helse. 
 
§ 7 Stiftelsens kapital 
 
Stiftelsen opprettes med en grunnkapital på kr. 200.000 stilt til disposisjon av Dag Viljen 
Poleszynski. 
 
Det er et langsiktig mål å øke grunnkapitalen eller på andre måter å skaffe midler for å gi 
mulighet til økte aktiviteter i egen regi og/eller i samarbeid med andre aktører, kommersielle 
og ideelle. 
 
§ 8 Styret 
 
Ved innbetaling av grunnkapitalen ble det opprettet et styre bestående av følgende tre 
personer: 
 

Dr.philos. Dag Viljen Poleszynski, Jar (styreleder) 
Professor emeritus Jan Raa, Oslo 
Ingeniør Hans Helge Brodtkorb, Høvik 

 
Styret kan ha inntil 5 medlemmer. Nye medlemmer velges av styret iht. regler for vedtak 
fastsatt i § 9. 
 
§ 9 Stiftelsens drift og vedtak 
 
Styrmedlemmene skal arbeide vederlagsfritt inntil lønnsom drift er etablert og deretter ha rett 
til et moderat honorar som gjenspeiler styrets ideelle formål. Styret fordeler arbeidsoppgaver 
som forretningsfører og revisor internt eller ved ansettelse og utsteder prokura etter behov til 
disponering av stiftelsens midler. 
 
Styret tilstreber å fatte vedtak basert på konsensus. Vedtak inkludert valg av nye styremed-
lemmer fattes av styreleder og minst ett medlem til så lenge antall styremedlemmer er tre. 


