
KULTURSTYREMØTE 10. FEBRUR 2016 
 
Til stede: Leder: Svein Vadset Tømmerdal dy (UiO). Nestleder: Jeanette Viken (UiO). Svend Sondre Frøshaug 
(NIH). Mikkel Lahlum (UiO). Gunvor Evenrud (UiO). Fujan Parsa (UiO). Maria Yun Tjelle Bakke (Westerdals). 
Kamilla Skallerud (MTH). Tangni Dahl-Jørgensen (UiO). Håkon Igland (UiO) 
 
 
Orienteringer: 
Handlingsplanen for Kulturstyret er vedtatt og lagt på nettsiden. Styredokumentene til Kulturstyret er i gang 
med å bli oversatt til engelsk. Snart er visittkortene til Kulturstyret klar. 
 
 
 

Møtestart klokken 16:40 
 
STORE    
 
BABEL filmklubb Prosjektstøtte Søknadssum: 50 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 50 000 i prosjektstøtte Babels årlige filmfestival. 
 
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. 
 
 
Amnesty Jus Oslo Prosjektstøtte Søknadssum: 30 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 15 000 i prosjektstøtte til foreningen. Bakgrunnen for bevilgningens 
er av prioriteringshensyn, samt en vurdering av foreningens økonomi.  Foreningen bør i fremtiden inkludere 
denne type støtte i en driftstøttesøknad. 
 
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. 
 
 
Filologen Publikasjonsstøtte Hele 2016 Søknadssum: 70 000  
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 45 000 i publikasjonsstøtte til foreningen 2016. Bakgrunnen for 
bevilgningens størrelse er budsjettprioriteringer fra Kulturstyrets side, samt en vurdering av foreningens 
økonomi. Kulturstyret bemerker at honorar til layout og design er høyere enn andre lignende foreninger. 
 
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    
 
Nettverksutvalget Driftsstøtte Vårsemester 2016 Søknadssum: 5 000  
Velferdstingets Kulturstyret avslår søknaden om driftstøtte på kroner 5 000. Foreningen anses for å være en 
linjeforening under SBIO og må søke midler fra derfra og ikke fra Kulturstyret ihht våre tildelingskriterier punkt 
3.1a. 
 
Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12. 
 
 
Internationalista Prosjektstøtte Søknadssum: 6 600 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 4 000 i prosjektstøtte til foreningen. Bakgrunnen for bevilgningens er 
av prioriteringshensyn og en samlet vurdering av arrangementskostnader. 
 
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. 
 
 
OSI Sykkel Prosjektstøtte Søknadssum: 5 500 
Velferdstingets Kulturstyret avslår søknaden om prosjektstøtte på kroner 5 500. Foreningen anses for å være en 
underforening til OSI og må søke midler fra derfra og ikke fra Kulturstyret ihht våre tildelingskriterier punkt 3.1a. 
 
Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12. 
 
    
    
STUDIEPROGRAMFORENINGER    
 
Programutvalget for internasjonale studier 
 Prosjektstøtte Søknadssum: 6 000 
Velferdstingets Kulturstyret avslår søknaden om prosjektstøtte på kroner 6 000. Kulturstyret regnes ikke som et 
prosjekt av hensyn til omfang så vel som dets faglige dimensjon. 
 
Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12. 
 
 
Biologisk fagutvalg Driftsstøtte Vårsemester 2016 Søknadssum: 7 500  
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 4 000 i driftsstøtte til foreningen våren 2016. Bakgrunnen for 
bevilgningens størrelse er en sammenlikning med andre foreninger med liknende aktivitet. Kulturstyret fatter 
unntaksvedtak i henhold til § 11 i Kulturstyrets vedtekter, hvor Kulturstyret kan fravike tildelingskriteriene i 
særskilte tilfeller der dette er til fordel for søkeren, da denne foreningen ikke regnes som støtteberettiget 
ettersom det er et fagutvalg og det søkes om støtte til ordinær drift. Fakultet og institutt er pålagt å støtte slik 
virksomhet og det anmodes derfor at søker ber om mer støtte til kommende perioder. Kulturstyrets støtte kan 
ikke påregnes til fremtidige søknader. Det forventes også at søker klargjør rollefordelingen mellom BFU og 
Konglelogen. Kulturstyret ønsker likevel å støtte foreningen på tross av at foreningen og tiltaket ikke tradisjonelt 
oppfyller tildelingskriteriene, da foreningen anses for å være svært viktig for det lokale fakultetsmiljøet. 
 
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 Vårsemester 2016 Søknadssum: 9 000  
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 5 500 i driftstøtte til foreningen våren 2016. Bakgrunnen for 
bevilgningens er av prioriteringshensyn, samt en vurdering av foreningens økonomi.  Det fremstår som om en 
stor del av foreningens virksomhet er rettet mot interne, noe som også påvirker det totale bevilgede beløpet 
 
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. 
 
 
Fysikkforeningen Driftsstøtte Vårsemester 2016 Søknadssum: 8 000  
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 5 000 i driftstøtte til foreningen våren 2016. Det innvilgede beløp er 
sett i lys av lignende foreningers aktivitetsnivå og utgifter. 
 
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. 
 
    
    
POLITISKE FORENINGER    
 
Oslo Grønne Studenter Driftsstøtte Vårsemester 2016 Søknadssum: 3 000  
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 2 000 i driftstøtte til foreningen våren 2016. Beløpet innvilget beror 
på en rekke tiltak i aktivitetsplanen til foreningen som går utover hva Kulturstyret ordinært støtter, herunder 
stand-virksomhet og valgkamp for politiske foreninger så vel som deltakelse ved seminarer 
 
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 OG TEATERFORENINGER    
 
Medicinsk Paradeorchæster Prosjektstøtte Søknadssum: 10 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 5 000 i prosjektstøtte til foreningens 55 års feiring. Bakgrunnen for 
bevilgningens er av prioriteringshensyn, samt en vurdering av behovet til finansiering av arrangementet.  
Beløpet innvilget er sett i lys av antallet SiO-studenter som deltar på arrangementet. 
 
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. 
 
  
    
  



INTERESSE- OG HOBBYFORENINGER    
 
Russisk Filmklubb Driftsstøtte Vårsemester 2016 Søknadssum: 5 000  
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 4 000 i driftsstøtte til foreningen våren 2016. Kulturstyret oppfordrer 
foreningen til å finne andre inntektskilder i tillegg til Kulturstyret. Videre er det innvilgede beløp sett i lys av 
kostnader knyttet til enkeltarrangementer sammenlignet med foreninger som driver tilsvarende virksomhet. 
 
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. 
 
 
 
ARRANGEMENTSFORENINGER    
 
Viadukt Driftsstøtte Vårsemester 2016 Søknadssum: 5 000  
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 4 000 i driftsstøtte til foreningen våren 2016. Bakgrunnen for 
bevilgningens er av prioriteringshensyn, samt en vurdering av foreningens økonomi.   
 
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 Vårsemester 2016 Søknadssum: 20 000  
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 15 000 i driftsstøtte til foreningen våren 2016. Kulturstyret 
oppfordrer foreningen til at legge mer detaljerte notater til budsjett ved neste søknad, så at det er tydelig hva 
som inngår i de ulike postene. Særlig gjelder dette markedsføringsposten og grunnlag for økt tilskudd fra en 
periode til en annen. 
 
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. 
 
    
    
TIDSSKRIFTER OG MEDIER    
 
Samfunnsviter'n Publikasjonsstøtte Vårsemester 2016 Søknadssum: 30 000  
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 30 000 i publikasjonsstøtte til foreningen våren 2016. 
 
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. 
 
  



MOLO Driftsstøtte Vårsemester 2016 Søknadssum: 10 000  
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 10 000 i driftstøtte til foreningen våren 2016. Kulturstyret oppfordrer 
foreningen til å søke publikasjonsstøtte fremover, videre at foreningen overveie å få reforhandlet 
trykkeriavtalen. Da den anses for å være relativ høy. 
 
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. 
 
 
IFI-Avis Publikasjonsstøtte Vårsemester 2016 Søknadssum: 21 875  
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 21 875 i publikasjonsstøtte til foreningen våren 2016. 
 
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.  
 
 
bøygen Publikasjonsstøtte Hele 2016 Søknadssum: 20 000  
Velferdstingets Kulturstyret utsetter søknaden om publikasjonsstøtte på kroner 20 000. Foreningen må 
fremsende en oversikt over egenkapital. Kulturstyret ser at foreningen har finansiert et stort underskudd i fjor 
og forstår ikke annet enn at foreningen er i besittelse av midler som ikke tydelig fremgår i søknaden. Dette må 
opplyses om i henhold til våre tildelingskriterier punkt 6.2.V 
 
Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12. 
 
 
    
INTERNASJONALE OG ETISKE FORENINGER    
 
Tanzanian Student Assosiation in Oslo Driftsstøtte Hele 2016 Søknadssum: 15 000  
The Culture Board for the Welfare Council in has granted the Tanzanian Student Association in Oslo the sum of 
NOK 6.000 for 2016. The Culture Board requests that the association in future applications elaborate the notes 
in the budget, so that it is clear what is included in the different budget posts. It should also be noted that The 
Culture Board does not fund activities that primarily revolve around food. 
 
Associations that receive grants from the Culture Board, are to use the Culture Board logo on their PR-materials. 
The logo is available at the Welfare Councils web pages; www.studentvelferd.no. 
 
Information about complaints is to be found in the regulations of the Culture Board. 
    
 
 
HUMANITÆRE- OG IDEELLE FORENINGER    
 
Effektiv Altruisme UiO Driftsstøtte Vårsemester 2016 Søknadssum: 2 700  
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 2 700 i driftsstøtte til foreningen våren 2016. 
 
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. 
    
  



KLAGE PÅ VEDTAK FRA FORRIGE MØTE 
 
Vektorprogrammet region Oslo Driftsstøtte 2016 Søknadsbeløp: 30 000 
Velferdstingets Kulturstyret utsetter behandlingen av klagen til neste møte, da det fremdeles er en del ting ved 
søknaden som er uklart. Det fremstår som om Vektorprogrammet ikke får tilsvarende støtte fra fakultetet som i 
tidligere perioder. Ettersom foreningen heller ikke budsjetterer med støtte fra Kulturstyret, selv om det søkes 
om støtte, regnes det med at budsjettet ikke inneholder informasjon om potensielle tilskudd i det hele tatt. Da 
en bevilgning til denne typen virksomhet på mange måter vil regnes som faglig, må det komme klart frem av 
budsjettet hvordan midler skal brukes. Vi ber om avklaring vedrørende potensielle tilskudd fra andre før 
søknaden behandles. 
  
Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12. 
 
   
Bjældeklang Driftsstøtte Hele 2016 Søknadsbeløp: 8 000 
Velferdstingets Kulturstyret avslår klagen til neste møte. Kulturstyret står fast på beslutningen om at det i følge 
Kulturstyrets tildelingskriterier gis det ikke støtte til reiser for aktive i foreningen. (jf. Tildelingskriteriene § 3.1 b.) 
Da det ikke inkluderes noter til budsjett og posten generalforsamling er identisk med forrige periode, der det 
beskrives utenlandstur, har Kulturstyret ikke annet å legge til grunn enn at tilsvarende vil finne sted kommende 
periode. Det til tross, kostnadsnivået på et slikt arrangement, om så enn gjennomført lokalt, overstiger 
foreninger av tilsvarende og større størrelse og aktivitet, og uten videre redegjørelse for innhold i tiltaket, møter 
ikke skjønnsmessig krav til omfang. 
 
Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12. 

 

 

 

Møteslutt klokken 19:00 

 
 

Referent: Sarah Sørensen 


