
KULTURSTYREMØTE 10. NOVEMBER 
 
Til stede: Leder: Svein Vadset Tømmerdal dy(UiO) Jeanette Viken (UiO) Sigmund Berg (UiO), Felicitas 
Scheffknecht (UiO)Maren Høyland (UiO)Rune Keisuke Kosaka (UiO) og Marius Myhre (UiO). 
 
 

Møtestart klokken 16:45 
 
Orientering til innledning:  
 
Referat fra siste møte godkjent 
 
 

 
 
 
 
 
 

STORE: 
 
Studentavisen INSIDE AS Publikasjonsstøtte 2015 Søknadssum: 70 400 
Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om investeringsstøtte på kroner 70 400. Kulturutstyret oppfordrer 
INSIDE om å følge anmodningen som ble gitt i siste vedtak og søke på ny til møte i januar. Til neste søknad må 
det legges ved et mer fullstendig budsjett, ellers vil søknaden ikke behandles.  
 
Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12. 
 
 
 
NYE: 
 
HiOA Fitness Driftsstøtte Høstsemester 2015 Søknadssum: 5000 
Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om driftstøtte på kroner 5 000. Kulturutstyret oppfordrer 
foreningen å søke på ny til møte i januar. Til neste søknad må det redegjøres for samarbeidet med OTS. 
Kulturstyret støtter ikke foreninger som ikke har fullendt råderett over tildelte midler. Dere vil bli kontaktet av 
leder for Kulturstyret i nær fremtid vedrørende videre orientering.  
 
Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12. 
 
Fremover bedes foreningen bruke Kulturstyrets søknadsgenerator på: http://kulturstyret.studentvelferd.no/ til å søke 
støtte av Kulturstyret 
 
 
Det Veterinærmedisinske Jaktlag Driftsstøtte Høstsemester 2015 Søknadssum: 8 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 4 000 i driftsstøtte til foreningen høsten 2015. I summen er det 
inkludert oppstartstøtte på kroner 1 000. Kulturstyret oppfordrer foreningen til å beregne egenandel for 
medlemmene å delta på enkle arrangementer. Videre oppfordres foreningen til å ta et søkekurs hos SiO 
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. 
 
 



 
STUDIEPROGRAMFORENINGER: 
 
Terra Driftsstøtte Høstsemester 2015 Søknadssum: 8 100 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 5 000 i driftsstøtte til foreningen høsten 2015. Bakgrunnen for 
bevilgningens størrelse er en sammenlikning med andre foreninger med liknende aktivitet. Kulturstyret 
oppfordrer foreningen til å ta se etter øvrige inntektskilder. Videre oppfordres foreningen til å ta regnskapskurs 
og bedre budsjettet til neste søknad.  
 
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. 
 
 
Studentrådet Diakonova Driftsstøtte Høstsemester 2015 Søknadssum: 15 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 4 500 i driftsstøtte til foreningen høsten 2015. Bakgrunnen for 
bevilgningens størrelse er en sammenlikning med andre foreninger, samt en vurdering av foreningens totale 
økonomiske situasjon. Kulturstyret oppfordrer foreningen til å ta kontakt med SiO-Foreninger for å få 
søknadsveiledning, videre forventes det at foreningen i fremtidige søknader redegjør for alle inntektskilder.  
 
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. 
 
 
 
INSTITUTTFORENINGER   
 
Linjen Forening Driftsstøtte Høstsemester 2015 18800 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 12 000 i driftsstøtte til foreningen høsten 2015. Reduksjon i støtte 
rettes hovedsaklig til subsidier av ballet. Bakgrunnen for bevilgningens størrelse er en sammenlikning med 
andre foreninger med liknende aktivitetsnivå, samt en vurdering av den totale økonomiske situasjon.  
 
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 RELATERT FORENINGER   
 
Concerned Students Oslo Driftsstøtte Hele 2015 7000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 3 000 i driftsstøtte til foreningen høsten 2015. Det er ifølge 
tildelingskriteriene til Kulturstyret ikke mulig å søke støtte for hele året på dette tidspunkt. En helårssøknaden 
må sendes i løpet av våren. (jf. § 5.2) Bevilgningens størrelse er justert deretter.  
 
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:    
 
Studentmållaget i Oslo Driftsstøtte Høstsemester 2015 10000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 5 000 i driftsstøtte til foreningen høsten 2015. Det er ifølge 
tildelingskriteriene til Kulturstyret ikke mulig å søke støtte for hele året på dette tidspunkt. En helårssøknaden 
må sendes i løpet av våren. (jf. § 5.2) Bevilgningens størrelse er justert deretter.  
 
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. 
 
  
 
LIVSSYNSFORENINGER (RELIGIØSE)   
 
LUKAS Driftsstøtte Høstsemester 2015 Søknadssum: 3500 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 3 000 i driftsstøtte til foreningen høsten 2015. Tildelingen reduseres 
grunnet nedgang i aktivitetsnivå sammenlignet med tidligere perioder.  
 
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   
 
GiGass! Driftsstøtte Høstsemester 2015 Søknadssum: 17897 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 10 000 i driftsstøtte til foreningen høsten 2015. Bakgrunnen for 
bevilgningens størrelse er en sammenlikning med andre foreninger og en vurdering av den totale økonomiske 
situasjon. Kulturstyret oppfordrer foreningen til også å søke midler fra institusjonen da dette er noe dere har 
krav på etter universitets- og høyskoleloven.  
 
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   
 
Sosiale NIH Driftsstøtte Hele 2015 Søknadssum: 20000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 8 000 i driftsstøtte til foreningen høsten 2015. Det er ifølge 
tildelingskriteriene til Kulturstyret ikke mulig å søke støtte for hele året på dette tidspunkt. En helårssøknaden 
må sendes i løpet av våren. (jf. § 5.2) Videre støtter Kulturstyret ikke videretildeling av midler, slik det foreslås i 
forbindelse med NIH-lekene. Bevilgningens størrelse er justert deretter.  
 
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. 
 
Fremover bedes foreningen bruke Kulturstyrets søknadsgenerator på: http://kulturstyret.studentvelferd.no/ til å søke 
støtte av Kulturstyret 
 
 
 
TIDSSKRIFTER OG MEDIER   
 
IFI-Avis Publikasjonsstøtte Høstsemester 2015 Søknadssum: 11 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 6 000 i publikasjonsstøtte til foreningen høsten 2015. Bakgrunnen 
for bevilgningens størrelse er vurdering av foreningens økonomiske situasjon. Foreningen har allerede sendt 
søknad og fått bevilget penger for høstsemesteret. Kulturstyret understreker at dette er et unntak. Foreningen 
må fremover sende mere helhetlige søknader.  
 
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. 
 
 
Samfunnsgeografen Publikasjonsstøtte Høstsemester 2015 Søknadssum: 3000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 3 000 i publikasjonsstøtte til foreningen høsten 2015.  
 
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. 
 
 
Teknovatøren Driftsstøtte Høstsemester 2015 Søknadssum: 8000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 8 000 i driftsstøtte til foreningen høsten 2015.  
 
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 Høstsemester 2015 Søknadssum: 17000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 17 000 i publikasjonsstøtte til foreningen høsten 2015. 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. 
 
 
  
INTERNASJONALE OG ETISKE FORENINGER   
 
Ghana Students' Association Oslo Driftsstøtte Høstsemester 2015 Søknadssum: 26 650 
Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om driftstøtte på kroner 26650. Søknaden er mangelfull og 
regnskapet er uklart, Kulturstyret trenger mer informasjon om foreningens økonomi og aktivitet for å kunne 
behandle søknaden. Dere vil bli kontaktet av Kulturstyrets leder i nær fremtid.  
 
Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12. 
 
 
   
HUMANITÆRE- OG IDEELLE FORENINGER   
 
Oslo Røde Kors Studentlag Driftsstøtte Høstsemester 2015 Søknadssum: 3 500 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 3 500 i driftsstøtte til foreningen høsten 2015.  
 
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 Driftsstøtte Høstsemester 2015 Søknadssum: 4 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 2 000 i driftsstøtte til foreningen høsten 2015. Kulturstyret påpeker 
at budsjettet levert med søknaden var uoversiktlig.  
 
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. 
 
 
 

Møteslutt klokken 18:30 
 
 

Referent: Sarah Sørensen 


