
Kulturstyremøte 1. oktober 
 
Til stede: Leder: Sigrid Mæhle Grimsrud (UiO), nestleder: Svein V. Tømmerdal (UiO), Stine Molteberg (UiO), Tor-Inge (NIH), 
Camilla Holm (UiO), Niklas Myklebost (NITH), Eirik Borander (UiO), Maria Kittilsen (NIH) og Torgeir Lebesby (UiO). 
 
 
 

Møtestart klokken 16:15 
 
Innledende diskusjon: 
Sigrid informerte om Kulturstyrets søknad til Velferdstinget. Svein foreslår at man til presentasjonen av Kulturstyrets 
søknad stiller opp hvor mye Kulturstyret har kuttet i løpet av året. 
JURK skal i fremtiden søker sammen med de som søker fra mediepotten. 
Sigrid orienterte om hvordan første søknadsfrist med søknadsgeneratoren har gått. Kulturstyret er enig om å skrive i 
vedtakene at de må bruke søknadsgeneratoren. 
 
Søknadsgeneratoren: http://kulturstyret.studentvelferd.no/ 
 
 
 
 
 
 

Søknadsbehandling klokken 16:30 
 

Store foreninger: 
 
Samfunnsvitenskapelig Fakultetsforening Driftsstøtte Høstsemester 2014 Søknadsbeløp: 30 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 25 000 i driftsstøtte til foreningen høsten 2014. Bakgrunnen for 
bevilgningens størrelse er en sammenlikning med andre foreninger med liknende aktivitet. Kulturstyret anbefaler 
foreningen å utdype hva som forandres fra tid til tid, for at det skal være enklere å se hva midler fra Kulturstyret går 
til i videre søknader. 
 
Foreninger som ønsker å søke støtte av Velferdstingets Kulturstyre må bruke Kulturstyrets søknadsgenerator på: 
http://kulturstyret.studentvelferd.no/ 
 
Foreninger som får støtte av Velferdstingets Kulturstyre må sette Kulturstyrets logo på PR-materiellet sitt. Logoen kan 
lastes ned fra Velferdstingets nettsider. www.studentvelferd.no 
 
Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12. 
 
 
Medicinerforeningen Driftsstøtte Høstsemester 2014 Søknadsbeløp: 30 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 20 000 i driftsstøtte til foreningen høsten 2014. Bakgrunnen for 
bevilgningens størrelse er en sammenlikning med andre foreninger med liknende aktivitet. Kulturstyret vil anbefale 
foreningen å se etter ytterlige støttemuligheter fra det medisinske fakultet (faglig-sosiale midler). 
 
Foreninger som ønsker å søke støtte av Velferdstingets Kulturstyre må bruke Kulturstyrets søknadsgenerator på: 
http://kulturstyret.studentvelferd.no/ 
 
Foreninger som får støtte av Velferdstingets Kulturstyre må sette Kulturstyrets logo på PR-materiellet sitt. Logoen kan 
lastes ned fra Velferdstingets nettsider. www.studentvelferd.no 
 
Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12. 
  

http://kulturstyret.studentvelferd.no/


Fysikkforeningen Driftsstøtte Høstsemester 2014 Søknadsbeløp: 8 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 4 000 i driftsstøtte til foreningen høsten 2014. Bakgrunnen for 
bevilgningens størrelse er en sammenlikning med andre foreninger med liknende aktivitet. Søknaden er dårlig og 
mangelfull, Kulturstyret oppfordrer foreningen til å ta SiO Foreningers søkerkurs. 
 
Foreninger som ønsker å søke støtte av Velferdstingets Kulturstyre må bruke Kulturstyrets søknadsgenerator på: 
http://kulturstyret.studentvelferd.no/ 
 
Foreninger som får støtte av Velferdstingets Kulturstyre må sette Kulturstyrets logo på PR-materiellet sitt. Logoen kan 
lastes ned fra Velferdstingets nettsider. www.studentvelferd.no 
 
Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12. 
 
 
Oslo Tekniker Samfund Driftsstøtte Høstsemester 2014 Søknadsbeløp: 30 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 12 000 i driftsstøtte til foreningen høsten 2014. Bakgrunnen for 
bevilgningens størrelse er en sammenlikning med andre foreninger med liknende aktivitet. Kulturstyret oppfordrer 
foreningen til å søke prosjektstøtte separat til investering i anlegg, da dette ligger utenfor foreningens normale drift. 
Det er da høyere krav om informasjon ved en investering. 
 
Foreninger som ønsker å søke støtte av Velferdstingets Kulturstyre må bruke Kulturstyrets søknadsgenerator på: 
http://kulturstyret.studentvelferd.no/ 
 
Foreninger som får støtte av Velferdstingets Kulturstyre må sette Kulturstyrets logo på PR-materiellet sitt. Logoen kan 
lastes ned fra Velferdstingets nettsider. www.studentvelferd.no 
 
Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12. 
 
 
 
Nye foreninger: 
 
EGEA Oslo Driftsstøtte Høstsemester 2014 Søknadsbeløp: 7 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 5 000 i driftsstøtte, summen er inkludert oppstartsstøtte på kroner 2 000. 
Bakgrunnen for bevilgningens størrelse er en sammenlikning med andre foreninger med liknende aktivitetsnivå. 
Kulturstyret minner om at støtten ikke skal gå til reise for aktive i foreningen. Mer informasjon om dette finnes på 
studentvelferd.no/kulturstyret i tildelingsreglementet, og at dette kan ettersjekkes av Kulturstyret. 
 
Foreninger som ønsker å søke støtte av Velferdstingets Kulturstyre må bruke Kulturstyrets søknadsgenerator på: 
http://kulturstyret.studentvelferd.no/ 
 
Foreninger som får støtte av Velferdstingets Kulturstyre må sette Kulturstyrets logo på PR-materiellet sitt. Logoen kan 
lastes ned fra Velferdstingets nettsider. www.studentvelferd.no 
 
Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12. 
 
 
  



Marianne Driftsstøtte Høstsemester 2014 Søknadsbeløp: 9 164 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 5 000 i driftsstøtte, summen er inkludert oppstartsstøtte på kroner 2 000. 
Bakgrunnen for bevilgningens størrelse er en sammenlikning med andre foreninger med liknende aktivitetsnivå. 
Kulturstyret bemerker at størrelsen av foreningens egenkapital vil bli tatt i betraktning i neste søknad. Kulturstyret vil 
anbefale foreningen å se etter ytterlige støttemuligheter fra fakultetet (faglig-sosiale midler). 
 
Foreninger som ønsker å søke støtte av Velferdstingets Kulturstyre må bruke Kulturstyrets søknadsgenerator på: 
http://kulturstyret.studentvelferd.no/ 
 
Foreninger som får støtte av Velferdstingets Kulturstyre må sette Kulturstyrets logo på PR-materiellet sitt. Logoen kan 
lastes ned fra Velferdstingets nettsider. www.studentvelferd.no 
 
Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12. 
 

MedLink Prosjektstøtte  Søknadsbeløp: 30 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 5 000 i driftsstøtte, summen er inkludert oppstartsstøtte på kroner 2 000. 
Bakgrunnen for bevilgningens størrelse er en sammenlikning med andre foreninger med liknende aktivitetsnivå. 
Arrangementet ligger i 2015, men av hensyn til foreningen vedtar Kulturstyret å behandle søknaden nå. Kulturstyret 
vil anbefale foreningen å se etter ytterlige støttemuligheter fra det medisinske fakultet (faglig-sosiale midler), da 
arrangementet er av faglig art. 
 
Foreninger som får støtte av Velferdstingets Kulturstyre må sette Kulturstyrets logo på PR-materiellet sitt. Logoen kan 
lastes ned fra Velferdstingets nettsider. www.studentvelferd.no 
 
Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12. 
 
 
 
Faglige foreninger: 
 
Sosialantropologisk forening Driftsstøtte Høstsemester 2014 Søknadsbeløp: 21 000 
Velferdstingets Kulturstyre utsetter søknaden om kroner 21 000 i driftstøtte høsten 2014 til neste møte, da søknaden 
kom for sent og Kulturstyret ønsker mer tid til behandling. 
 
Foreninger som ønsker å søke støtte av Velferdstingets Kulturstyre må bruke Kulturstyrets søknadsgenerator på: 
http://kulturstyret.studentvelferd.no/ 
 
Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12. 
 
 
Soupérådet Driftsstøtte Høstsemester 2014 Søknadsbeløp: 5 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 5 000 i driftsstøtte til foreningen høsten 2014. 
 
Foreninger som ønsker å søke støtte av Velferdstingets Kulturstyre må bruke Kulturstyrets søknadsgenerator på: 
http://kulturstyret.studentvelferd.no/ 
 
Foreninger som får støtte av Velferdstingets Kulturstyre må sette Kulturstyrets logo på PR-materiellet sitt. Logoen kan 
lastes ned fra Velferdstingets nettsider. www.studentvelferd.no 
 
Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12. 
 
 
  



Helseledernes Studentforening Driftsstøtte Høstsemester 2014 Søknadsbeløp: 10 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 5 000 i driftsstøtte til foreningen høsten 2014. Bakgrunnen for 
bevilgningens størrelse er en sammenlikning med andre foreninger med liknende aktivitetsnivå. 
 
Foreninger som ønsker å søke støtte av Velferdstingets Kulturstyre må bruke Kulturstyrets søknadsgenerator på: 
http://kulturstyret.studentvelferd.no/ 
 
Foreninger som får støtte av Velferdstingets Kulturstyre må sette Kulturstyrets logo på PR-materiellet sitt. Logoen kan 
lastes ned fra Velferdstingets nettsider. www.studentvelferd.no 
 
Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12. 
 
 
Frederik Driftsstøtte Høstsemester 2014 Søknadsbeløp: 10 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 5 000 i driftsstøtte til foreningen høsten 2014. Bakgrunnen for 
bevilgningens størrelse er en sammenlikning med andre foreninger med liknende aktivitetsnivå, samt en vurdering av 
den totale økonomiske situasjon. Kulturstyret oppfordrer foreningen til å ta Studentlivs søknadskurs for å bedre sine 
søknader. Søknaden var mangelfull. Store summer må utbroderes og forklares for at Kulturstyret skal se behovet for 
støtte. 
 
Foreninger som ønsker å søke støtte av Velferdstingets Kulturstyre må bruke Kulturstyrets søknadsgenerator på: 
http://kulturstyret.studentvelferd.no/ 
 
Foreninger som får støtte av Velferdstingets Kulturstyre må sette Kulturstyrets logo på PR-materiellet sitt. Logoen kan 
lastes ned fra Velferdstingets nettsider. www.studentvelferd.no 
 
Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12. 
 
 
Frederik Prosjektstøtte  Søknadsbeløp: 5 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 5 000 i prosjektstøtte. Kulturstyret forventer at foreningen gjør rede for 
hvem/hva som støtter arrangementet ved navn på sponsorer. 
 
Foreninger som ønsker å søke støtte av Velferdstingets Kulturstyre må bruke Kulturstyrets søknadsgenerator på: 
http://kulturstyret.studentvelferd.no/ 
 
Foreninger som får støtte av Velferdstingets Kulturstyre må sette Kulturstyrets logo på PR-materiellet sitt. Logoen kan 
lastes ned fra Velferdstingets nettsider. www.studentvelferd.no 
 
Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12. 
 
 
Linjeforening for Hauge School of Management Driftsstøtte Høstsemester 2014 Søknadsbeløp: 10 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 3 000 i driftsstøtte, summen er inkludert oppstartsstøtte på kroner 1 000. 
Bakgrunnen for bevilgningens størrelse er en sammenlikning med andre foreninger med liknende aktivitetsnivå. 
Kulturstyret anbefaler foreningen å gå gjennom Kulturstyrets reglement, med spesiell vekt på tildelingsreglementet. 
 
Foreninger som ønsker å søke støtte av Velferdstingets Kulturstyre må bruke Kulturstyrets søknadsgenerator på: 
http://kulturstyret.studentvelferd.no/ 
 
Foreninger som får støtte av Velferdstingets Kulturstyre må sette Kulturstyrets logo på PR-materiellet sitt. Logoen kan 
lastes ned fra Velferdstingets nettsider. www.studentvelferd.no 
 
Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12. 
 
  



Biologisk Fagutvalg Underskuddsgaranti  Søknadsbeløp: 4 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 1 000 i underskuddsgaranti til arrangementet. Foreningen må sende dato 
for arrangementet til leder av Kulturstyret snarest, for å sikre at underskuddsgarantien skal gjelde. 
 
Foreninger som ønsker å søke støtte av Velferdstingets Kulturstyre må bruke Kulturstyrets søknadsgenerator på: 
http://kulturstyret.studentvelferd.no/ 
 
Foreninger som får støtte av Velferdstingets Kulturstyre må sette Kulturstyrets logo på PR-materiellet sitt. Logoen kan 
lastes ned fra Velferdstingets nettsider. www.studentvelferd.no 
 
Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12. 
 
 
Biologisk Fagutvalg Driftsstøtte Høstsemester 2014 Søknadsbeløp: 12 380 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 10 000 i driftsstøtte til foreningen høsten 2014. Bakgrunnen for 
bevilgningens størrelse er en sammenlikning med andre foreninger med liknende aktivitetsnivå. Foreningen må se på 
konverteringen av dokumentene som er lastet opp i søknadsgeneratoren for å gjøre det lettere å behandle. 
Kulturstyret gratulerer foreningen med prisen for Årets studentforening ved UiO! 
 
Foreninger som ønsker å søke støtte av Velferdstingets Kulturstyre må bruke Kulturstyrets søknadsgenerator på: 
http://kulturstyret.studentvelferd.no/ 
 
Foreninger som får støtte av Velferdstingets Kulturstyre må sette Kulturstyrets logo på PR-materiellet sitt. Logoen kan 
lastes ned fra Velferdstingets nettsider. www.studentvelferd.no 
 
Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12. 
 
 
MENAgeriet Driftsstøtte Høstsemester 2014 Søknadsbeløp: 5 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 5 000 i driftsstøtte til foreningen høsten 2014. God søknad! 
 
Foreninger som ønsker å søke støtte av Velferdstingets Kulturstyre må bruke Kulturstyrets søknadsgenerator på: 
http://kulturstyret.studentvelferd.no/ 
 
Foreninger som får støtte av Velferdstingets Kulturstyre må sette Kulturstyrets logo på PR-materiellet sitt. Logoen kan 
lastes ned fra Velferdstingets nettsider. www.studentvelferd.no 
 
Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12.  
 
 
 
Livssyn: 
 
LUKAS Driftsstøtte Høstsemester 2014 Søknadsbeløp: 3 500 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 3 500 i driftsstøtte til foreningen høsten 2014.  Kulturstyret oppfordrer 
foreningen til å ta Studentlivs søknadskurs for å bedre sine søknader. 
 
Foreninger som ønsker å søke støtte av Velferdstingets Kulturstyre må bruke Kulturstyrets søknadsgenerator på: 
http://kulturstyret.studentvelferd.no/ 
 
Foreninger som får støtte av Velferdstingets Kulturstyre må sette Kulturstyrets logo på PR-materiellet sitt. Logoen kan 
lastes ned fra Velferdstingets nettsider. www.studentvelferd.no 
 
Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12. 
 
 
  



Muslimsk Studentsamfunn (MSS) Driftsstøtte Høstsemester 2014 Søknadsbeløp: 18 300 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 5 000 i driftsstøtte til foreningen høsten 2014. 
Bakgrunnen for bevilgningens størrelse er en sammenlikning med andre foreninger med liknende aktivitetsnivå, samt 
en vurdering av den totale økonomiske situasjon. 
 
Foreninger som ønsker å søke støtte av Velferdstingets Kulturstyre må bruke Kulturstyrets søknadsgenerator på: 
http://kulturstyret.studentvelferd.no/ 
 
Foreninger som får støtte av Velferdstingets Kulturstyre må sette Kulturstyrets logo på PR-materiellet sitt. Logoen kan 
lastes ned fra Velferdstingets nettsider. www.studentvelferd.no 
 
Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12. 
 
 
 
Idrett: 
 
Osloensis Squash Driftsstøtte Høstsemester 2014 Søknadsbeløp: 8 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 3 000 i driftsstøtte til foreningen høsten 2014. 
Bakgrunnen for bevilgningens størrelse er en sammenlikning med andre foreninger med liknende aktivitetsnivå, samt 
en vurdering av den totale økonomiske situasjon. 
 
Foreninger som ønsker å søke støtte av Velferdstingets Kulturstyre må bruke Kulturstyrets søknadsgenerator på: 
http://kulturstyret.studentvelferd.no/ 
 
Foreninger som får støtte av Velferdstingets Kulturstyre må sette Kulturstyrets logo på PR-materiellet sitt. Logoen kan 
lastes ned fra Velferdstingets nettsider. www.studentvelferd.no 
 
Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12. 
 
 
 
Musikk & Teater: 
 
Soirée på Neuf Prosjektstøtte  Søknadsbeløp: 6 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 2 500 i prosjektstøtte. Bakgrunnen for bevilgningens størrelse er en 
sammenlikning med andre foreninger med liknende aktivitetsnivå, samt en vurdering av den totale økonomiske 
situasjon. Kulturstyret forventer mer informasjon om deltakere på arrangementer for å se belegg for lønn. 
 
Foreninger som ønsker å søke støtte av Velferdstingets Kulturstyre må bruke Kulturstyrets søknadsgenerator på: 
http://kulturstyret.studentvelferd.no/ 
 
Foreninger som får støtte av Velferdstingets Kulturstyre må sette Kulturstyrets logo på PR-materiellet sitt. Logoen kan 
lastes ned fra Velferdstingets nettsider. www.studentvelferd.no 
 
Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12. 
 
 
  



Tannlegerevyen Prosjektstøtte  Søknadsbeløp: 20 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 10 000 i prosjektstøtte. Kulturstyret oppfordreforeningen til å søke drift i 
fremtiden. Kulturstyret oppfordrer foreningen til å kontakte foreningen «RF-Regi» i fremtiden for å utrede mulighet 
for leie av utstyr. 
 
Foreninger som ønsker å søke støtte av Velferdstingets Kulturstyre må bruke Kulturstyrets søknadsgenerator på: 
http://kulturstyret.studentvelferd.no/ 
 
Foreninger som får støtte av Velferdstingets Kulturstyre må sette Kulturstyrets logo på PR-materiellet sitt. Logoen kan 
lastes ned fra Velferdstingets nettsider. www.studentvelferd.no 
 
Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12. 
 
 
Kling Kokos Driftsstøtte Høstsemester 2014 Søknadsbeløp: 6 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 6 000 i driftsstøtte til foreningen høsten 2014. Kulturstyret anbefaler 
foreningen å søke støtte hvert semester. 
 
Foreninger som ønsker å søke støtte av Velferdstingets Kulturstyre må bruke Kulturstyrets søknadsgenerator på: 
http://kulturstyret.studentvelferd.no/ 
 
Foreninger som får støtte av Velferdstingets Kulturstyre må sette Kulturstyrets logo på PR-materiellet sitt. Logoen kan 
lastes ned fra Velferdstingets nettsider. www.studentvelferd.no 
 
Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12. 
 
 
Chorus Mixtus Driftsstøtte Høstsemester 2014 Søknadsbeløp: 10 000 
Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om kroner 10 000 i driftstøtte høsten 2014. Kulturstyret mener ikke 
foreningen trenger midlene fra Kulturstyret i forhold til sum på beregnet overskudd. 
 
Foreninger som får støtte av Velferdstingets Kulturstyre må sette Kulturstyrets logo på PR-materiellet sitt. Logoen kan 
lastes ned fra Velferdstingets nettsider. www.studentvelferd.no 
 
Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12. 
 
 
Gullstrupene Driftsstøtte Høstsemester 2014 Søknadsbeløp: 15 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 8 000 i driftsstøtte til foreningen høsten 2014. Bakgrunnen for 
bevilgningens størrelse er en sammenlikning med andre foreninger med liknende aktivitetsnivå, samt en vurdering av 
den totale økonomiske situasjon. Kulturstyret anbefaler foreningen å se etter ytterligere støtteinstanser, som Norges 
Korforbund. 
 
Foreninger som ønsker å søke støtte av Velferdstingets Kulturstyre må bruke Kulturstyrets søknadsgenerator på: 
http://kulturstyret.studentvelferd.no/ 
 
Foreninger som får støtte av Velferdstingets Kulturstyre må sette Kulturstyrets logo på PR-materiellet sitt. Logoen kan 
lastes ned fra Velferdstingets nettsider. www.studentvelferd.no 
 
Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12. 
 
 
 
  



Tverrfaglige foreninger: 
 
Tanzanian Student Assosiation in Oslo Driftsstøtte Høstsemester 2014 Søknadsbeløp: 6 400 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 3 000 i driftsstøtte til foreningen høsten 2014. 
Bakgrunnen for bevilgningens størrelse er en sammenlikning med andre foreninger med liknende aktivitetsnivå. 
 
Foreninger som ønsker å søke støtte av Velferdstingets Kulturstyre må bruke Kulturstyrets søknadsgenerator på: 
http://kulturstyret.studentvelferd.no/ 
 
Foreninger som får støtte av Velferdstingets Kulturstyre må sette Kulturstyrets logo på PR-materiellet sitt. Logoen kan 
lastes ned fra Velferdstingets nettsider. www.studentvelferd.no 
 
Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12. 
 
 
GalleriNeuf Driftsstøtte Høstsemester 2014 Søknadsbeløp: 5 000  
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 3 000 i driftsstøtte til foreningen høsten 2014. 
Bakgrunnen for bevilgningens størrelse er en sammenlikning med andre foreninger med liknende aktivitetsnivå. 
Kulturstyret anbefaler foreningen å se etter ytterligere støtteinstanser. 
 
Foreninger som ønsker å søke støtte av Velferdstingets Kulturstyre må bruke Kulturstyrets søknadsgenerator på: 
http://kulturstyret.studentvelferd.no/ 
 
Foreninger som får støtte av Velferdstingets Kulturstyre må sette Kulturstyrets logo på PR-materiellet sitt. Logoen kan 
lastes ned fra Velferdstingets nettsider. www.studentvelferd.no 
 
Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12. 
 
 
STUDENTERHUSETS ØLFORENING Prosjektstøtte  Søknadsbeløp: 10 000 
Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om kroner 10 000 i prosjektstøtte. Kulturstyret mener foreningen har fått 
tilstrekkelig støtte til investering i utstyr tidligere, og at oppussing må skje på initiativ, samt dekkes av eier av lokalet 
foreningen disponerer. Kulturstyret oppfordrer foreningen til å sende søknad om drifsstøttet for andre 
arrangementer, da dette skal skilles fra ekstraordinære prosjekter/investeringer. 
 
Foreninger som ønsker å søke støtte av Velferdstingets Kulturstyre må bruke Kulturstyrets søknadsgenerator på: 
http://kulturstyret.studentvelferd.no/ 
 
Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12. 
 
 
KENYAN STUDENTS ASSOCIATION-NORWAY Driftsstøtte Høstsemester 2014 Søknadsbeløp: 9 200  
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 3 000 i driftsstøtte til foreningen høsten 2014. Bakgrunnen for 
bevilgningens størrelse er en sammenlikning med andre foreninger med liknende aktivitetsnivå. 
 
Foreninger som ønsker å søke støtte av Velferdstingets Kulturstyre må bruke Kulturstyrets søknadsgenerator på: 
http://kulturstyret.studentvelferd.no/ 
 
Foreninger som får støtte av Velferdstingets Kulturstyre må sette Kulturstyrets logo på PR-materiellet sitt. Logoen kan 
lastes ned fra Velferdstingets nettsider. www.studentvelferd.no 
 
Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12. 
 
 
  



Feministisk forum Driftsstøtte Høstsemester 2014 Søknadsbeløp: 7 000  
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 5 000 i driftsstøtte til foreningen høsten 2014. Bakgrunnen for 
bevilgningens størrelse er en sammenlikning med andre foreninger med liknende aktivitetsnivå, samt en vurdering av 
den totale økonomiske situasjon. 
 
Foreninger som ønsker å søke støtte av Velferdstingets Kulturstyre må bruke Kulturstyrets søknadsgenerator på: 
http://kulturstyret.studentvelferd.no/ 
 
Foreninger som får støtte av Velferdstingets Kulturstyre må sette Kulturstyrets logo på PR-materiellet sitt. Logoen kan 
lastes ned fra Velferdstingets nettsider. www.studentvelferd.no 
 
Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12. 
 
 
Kristianiastudentenes Haandbryggerlaug Driftsstøtte Høstsemester 2014  Søknadsbeløp: 20 000  
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 15 000 i driftsstøtte til foreningen høsten 2014. Bakgrunnen for 
bevilgningens størrelse er en sammenlikning med andre foreninger med liknende aktivitetsnivå, samt en vurdering av 
den totale økonomiske situasjon. 
 
Foreninger som ønsker å søke støtte av Velferdstingets Kulturstyre må bruke Kulturstyrets søknadsgenerator på: 
http://kulturstyret.studentvelferd.no/ 
 
Foreninger som får støtte av Velferdstingets Kulturstyre må sette Kulturstyrets logo på PR-materiellet sitt. Logoen kan 
lastes ned fra Velferdstingets nettsider. www.studentvelferd.no 
 
Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12. 
 
 
Studenter med Barn Oslo Driftsstøtte Høstsemester inneværende år Søknadsbeløp: 12 000  
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 9 000 i driftsstøtte til foreningen høsten 2014. Bakgrunnen for 
bevilgningens størrelse er en sammenlikning med andre foreninger med liknende aktivitetsnivå. 
 
Foreninger som ønsker å søke støtte av Velferdstingets Kulturstyre må bruke Kulturstyrets søknadsgenerator på: 
http://kulturstyret.studentvelferd.no/ 
 
Foreninger som får støtte av Velferdstingets Kulturstyre må sette Kulturstyrets logo på PR-materiellet sitt. Logoen kan 
lastes ned fra Velferdstingets nettsider. www.studentvelferd.no 
 
Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12. 
 
 
Miljøutvalget ved Menighetsfakultetet Prosjektstøtte  Søknadsbeløp: 25 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 10 000 i prosjektstøtte. Bakgrunnen for bevilgningens størrelse er en 
sammenlikning med andre foreninger med liknende aktivitetsnivå, samt en vurdering av den totale økonomiske 
situasjon. 
 
Foreninger som ønsker å søke støtte av Velferdstingets Kulturstyre må bruke Kulturstyrets søknadsgenerator på: 
http://kulturstyret.studentvelferd.no/ 
 
Foreninger som får støtte av Velferdstingets Kulturstyre må sette Kulturstyrets logo på PR-materiellet sitt. Logoen kan 
lastes ned fra Velferdstingets nettsider. www.studentvelferd.no 
 
Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12. 
 
 
  



NESCO - Nepalese Student Society Prosjektstøtte  Søknadsbeløp: 7 400 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 2 000 i prosjektstøtte. Bakgrunnen for bevilgningens størrelse er en 
sammenlikning med andre foreninger med liknende aktivitetsnivå, samt en vurdering av den totale økonomiske 
situasjon. Kulturstyret oppfordrer foreningen til å sende en samlet driftsøknad for semester/år istedet for å sende 
mange prosjektsøknader, og forventer dette vår 2015. 
 
Foreninger som ønsker å søke støtte av Velferdstingets Kulturstyre må bruke Kulturstyrets søknadsgenerator på: 
http://kulturstyret.studentvelferd.no/ 
 
Foreninger som får støtte av Velferdstingets Kulturstyre må sette Kulturstyrets logo på PR-materiellet sitt. Logoen kan 
lastes ned fra Velferdstingets nettsider. www.studentvelferd.no 
 
Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12. 
 
 
Norsk-aserbajdsjansk Studentforening Prosjektstøtte  Søknadsbeløp: 6 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 4 000 i prosjektstøtte. Bakgrunnen for bevilgningens størrelse er en 
sammenlikning med andre foreninger med liknende aktivitetsnivå. 
 
Foreninger som ønsker å søke støtte av Velferdstingets Kulturstyre må bruke Kulturstyrets søknadsgenerator på: 
http://kulturstyret.studentvelferd.no/ 
 
Foreninger som får støtte av Velferdstingets Kulturstyre må sette Kulturstyrets logo på PR-materiellet sitt. Logoen kan 
lastes ned fra Velferdstingets nettsider. www.studentvelferd.no 
 
Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12. 
 
 
RF-Regi Prosjektstøtte  Søknadsbeløp: 35 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 10 000 i prosjektstøtte. Bakgrunnen for bevilgningens størrelse er en 
vurdering av den totale økonomiske situasjon. 
 
Foreninger som ønsker å søke støtte av Velferdstingets Kulturstyre må bruke Kulturstyrets søknadsgenerator på: 
http://kulturstyret.studentvelferd.no/ 
 
Foreninger som får støtte av Velferdstingets Kulturstyre må sette Kulturstyrets logo på PR-materiellet sitt. Logoen kan 
lastes ned fra Velferdstingets nettsider. www.studentvelferd.no 
 
Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12. 
 
 
Nordisk Studentforening Driftsstøtte Hele inneværende år Søknadsbeløp: 5 000  
Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om kroner 5 000 i driftstøtte 2015. Kulturstyret kan ikke fatte vedtak om 
driftssøknad for neste år. Foreningen må sende søknaden, etter årsskiftet. 
 
Foreninger som ønsker å søke støtte av Velferdstingets Kulturstyre må bruke Kulturstyrets søknadsgenerator på: 
http://kulturstyret.studentvelferd.no/ 
 
Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12. 
 
 
  



ISU HiOA Driftsstøtte Høstsemester 2014 Søknadsbeløp: 21 750  
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 5 000 i driftsstøtte til foreningen høsten 2014. Bakgrunnen for 
bevilgningens størrelse er en sammenlikning med andre foreninger med liknende aktivitetsnivå. Bevilgningens 
størrelse er blitt sett på i sammenheng med støtten foreningen mottok vår 2014, som prosjektstøtte som ble gjort 
om til drift. Kulturstyret oppfordrer foreningen til videre samarbeid med SiO foreninger for å løfte søknaden, samt 
gjøre den mer oversiktlig i fremtiden. 
 
Foreninger som ønsker å søke støtte av Velferdstingets Kulturstyre må bruke Kulturstyrets søknadsgenerator på: 
http://kulturstyret.studentvelferd.no/ 
 
Foreninger som får støtte av Velferdstingets Kulturstyre må sette Kulturstyrets logo på PR-materiellet sitt. Logoen kan 
lastes ned fra Velferdstingets nettsider. www.studentvelferd.no 
 
Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12. 
 
 
Oslo Røde Kors studentlag Driftsstøtte Høstsemester 2014 Søknadsbeløp: 7 000 
Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om kroner 7 000 i driftstøtte 2015. Kulturstyret søknaden er mangelfull 
og ugjennomskuelig. Kulturstyret oppfordrer foreningen til søkerkurs hos SiO Foreninger, for en fullstendig og 
oversiktlig søknad. 
 
Foreninger som ønsker å søke støtte av Velferdstingets Kulturstyre må bruke Kulturstyrets søknadsgenerator på: 
http://kulturstyret.studentvelferd.no/ 
 
Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12. 
 
 
 
Medier: 
 
Litteraturtidsskriftet Lasso Publikasjonsstøtte 2014 Søknadsbeløp: 7 500 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 7 500 i publikasjonsstøtte i 2014. 
 
Foreninger som ønsker å søke støtte av Velferdstingets Kulturstyre må bruke Kulturstyrets søknadsgenerator på: 
http://kulturstyret.studentvelferd.no/ 
 
Foreninger som får støtte av Velferdstingets Kulturstyre må sette Kulturstyrets logo på PR-materiellet sitt. Logoen kan 
lastes ned fra Velferdstingets nettsider. www.studentvelferd.no 
 
Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12. 
 
 
Paragone Publikasjonsstøtte 2014 Søknadsbeløp: 6 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 6 000 i publikasjonsstøtte i 2014. 
 
Foreninger som ønsker å søke støtte av Velferdstingets Kulturstyre må bruke Kulturstyrets søknadsgenerator på: 
http://kulturstyret.studentvelferd.no/ 
 
Foreninger som får støtte av Velferdstingets Kulturstyre må sette Kulturstyrets logo på PR-materiellet sitt. Logoen kan 
lastes ned fra Velferdstingets nettsider. www.studentvelferd.no 
 
Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12. 
 
 
  



Filosofisk supplement Publikasjonsstøtte 2014 Søknadsbeløp: 22 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 17 000 i publikasjonsstøtte i 2014. 
 
Foreninger som ønsker å søke støtte av Velferdstingets Kulturstyre må bruke Kulturstyrets søknadsgenerator på: 
http://kulturstyret.studentvelferd.no/ 
 
Foreninger som får støtte av Velferdstingets Kulturstyre må sette Kulturstyrets logo på PR-materiellet sitt. Logoen kan 
lastes ned fra Velferdstingets nettsider. www.studentvelferd.no 
 
Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12. 
 
 
The Moose Publikasjonsstøtte 2014 Søknadsbeløp: 20 000  
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 15 000 i publikasjonsstøtte i 2014. Velkommen tilbake! 
 
The Moose is allocated 15 000 for publication in 2014. Welcome back! 
 
Foreninger som ønsker å søke støtte av Velferdstingets Kulturstyre må bruke Kulturstyrets søknadsgenerator på: 
http://kulturstyret.studentvelferd.no/ 
 
Foreninger som får støtte av Velferdstingets Kulturstyre må sette Kulturstyrets logo på PR-materiellet sitt. Logoen kan 
lastes ned fra Velferdstingets nettsider. www.studentvelferd.no 
 
Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12. 
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