
Kulturstyremøte 10. september 
 
Til stede: Leder: Sigrid Mæle Grimsrud (UiO), nestleder: Svein V. Tømmerdal (UiO), Stine Molteberg (UiO), 
Camilla Holm (UiO), Eirik Borander (UiO), Jeanette Viken (UiO) og Torgeir Lebesby (UiO). 
 
 
 

Møtestart klokken 16:15 
 
Innledende diskusjon: 
KS-leder, Sigrid, innleder med at JURK er invitert til å komme og presentere deres søknad, idet de søker et 
signifikant stort beløp. Fremover vil JURK sin søknad bli behandlet sammen med de andre store søknader 
som Kulturstyret bevilges utfra mediepotten. Det er på Kulturstyremøtet i desember. 
JURK kommer på møte i dag klokken 16:30 og presenterer deres søknad. 
 
Sigrid forteller hun hadde møte med OSI. De skal fremover ikke søke Kulturstyret, men skal søke 
Velferdstinget direkte. 
 
Sigrid, Stine og Camilla skal delta på SiO Foreninger sin lederkonferanse 25.oktober med stand for 
Kulturstyret. 
 
Kulturstyret kan med glede presentere sin nye søknadsgenerator! 
 
 
 

Søknadsbehandling klokken 16:20 
 

Store foreninger: 
 
Medisinstudentenes Humanitæraksjon (MedHum) Oslo 
 Driftsstøtte Høstsemester 2014  Søknadsbeløp: 15 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 7 500 i driftsstøtte til foreningen høsten 2014. Bakgrunnen for 
bevilgningens størrelse er en sammenlikning med andre foreninger med liknende aktivitet. Kulturstyret 
oppfordrer foreningen til å ta SiO Foreningers regnskapskurs. 
 
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. 
 
 
 

Intervju med JURK klokken 19:30 
 
JURK Driftsstøtte 2014  Søknadsbeløp: 120 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 40 000 i driftsstøtte til JURK for 2014. Kulturstyret 
mener JURK  utgjør et godt og unikt tilbud både for medlemmer og brukere, men utfra et helhetlig 
prioriteringshensyn innvilges ikke hele søknadsbeløpet. 
 
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: 
 
Turlaget Driftsstøtte Høstsemester 2014  Søknadsbeløp: 10 000 
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 oppfordrer foreningen til å ta kontakt med OSI (Oslostudentenes 
Idrettsklubb) med tanke på utstyr og aktiviteter. 
 
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. 
 
 
Viadukt Driftsstøtte Høstsemester 2014  Søknadsbeløp: 14 950 
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 oppfordrer foreningen til å søke om midler fra fakultetet (faglig-sosiale 
midler), da større deler av aktiviteten handler om veien til arbeidslivet. 
 
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. 
 
 
Soirée på Neuf Driftsstøtte Høstsemester 2014  Søknadsbeløp: 42 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 10 000 i driftsstøtte, summen er inkludert oppstartsstøtte på 
kroner 2 000. Bakgrunnen for bevilgningens størrelse er en sammenlikning med andre foreninger med 
liknende aktivitetsnivå. I forhold til vår handlingsplan for 2014 prioriteres foreninger fra mindre Høgskoler. 
Lykke til med konsertrekke! 
 
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. 
 
 
Linjeforeningen for barnehagelærerstudentene ved HiOA 
 Driftsstøtte Høstsemester 2014  Søknadsbeløp: 7 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 7 000 i driftsstøtte, summen er inkludert oppstartsstøtte på 
kroner 2 000. Bakgrunnen for bevilgningens størrelse er en sammenlikning med andre foreninger med 
liknende aktivitetsnivå. 
 
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: 
 
ICJ - Student Driftsstøtte 2014  Søknadsbeløp: 9 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 3 000 i driftstøtte 2014. Bakgrunnen for bevilgningens størrelse 
er en sammenlikning med andre foreninger med liknende aktivitetsnivå, samt en vurdering av den totale 
økonomiske situasjon. Kulturstyret vil anmode foreningen å disponere Universitetets lokaler til videre 
arrangementer, da dette kan hjelpe til med å kutte kostnader på arrangementer betydelig. Kulturstyret vil 
også anmode foreningen om å søke øvrige støtteinstanser. 
 
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. 
 
 
Alexandria Driftsstøtte Høstsemester 2014  Søknadsbeløp: 10 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 7 000 i driftstøtte 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 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. 
 
 
Sosialen Driftsstøtte Høstsemester 2014  Søknadsbeløp: 20 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 10 000 i driftstøtte høsten 2014. Utfra et helhetlig 
prioriteringshensyn innvilges ikke hele søknadsbeløpet. Kulturstyret forventer at arrangementer som 
implementeres i en søknad er spesifisert, planlagt og skal være forklart i søknaden.  Kulturstyret oppfordrer 
foreningen til å ta Studentlivs søknadskurs for å bedre sine 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. 
 
 
Economia HiOA Driftsstøtte Høstsemester 2014  Søknadsbeløp: 7 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 5 000 i driftstøtte høsten 2014. Kulturstyret oppfordrer 
foreningen til å låne lokaler fra studiestedet, Samfunnet Bislet eller Chateau Neuf til foredrag for å få lavere 
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. 
 
 
  



Kunnskapsløfterne Driftsstøtte Høstsemester 2014  Søknadsbeløp: 10 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 8 000 i driftstøtte høsten 2014. Bakgrunnen for bevilgningens 
størrelse er en sammenlikning med andre foreninger med liknende aktivitet. 
 
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. 
 
 
Ingeniørfabrikken Driftsstøtte Høstsemester 2014  Søknadsbeløp: 6 000 
Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om kroner 6 000 i driftstøtte høsten 2014. Kulturstyret mener 
søknaden er mangelfull og kan ikke behandle søknaden. Det er viktig å skrive en god søknad og utdype hva 
pengene foreningen søker om skal gå til. Kulturstyret oppfordrer foreningen til å ta Studentlivs søknadskurs 
for å bedre sine søknader. 
 
Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12. 
 
 
 
Politiske: 
 
Oslo Grønne Studenter Driftsstøtte Høstsemester 2014  Søknadsbeløp: 4 000 
Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om kroner 4 000 i driftstøtte høsten 2014. Kulturstyret mener 
søknaden er mangelfull og uklar. Kulturstyret oppfordrer foreningen til å sende en ny mer fyllestgjørende 
søknad. Det er viktig å utdype arrangementskostnader i en søknad, slik at vi kan se hvordan den totale 
pengesumen blir fordelt utover arrangementer og møter. 
 
Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12. 
 
 
 
Tverrfaglige foreninger: 
 
RF-Regi Prosjektstøtte  Søknadsbeløp: 35 000 
Velferdstingets Kulturstyre utsetter søknaden om kroner 35 000 i prosjektstøtte for 2013. Kulturstyret kunne 
ikke fatte vedtak om denne søknad, da Kulturstyret med et medlem som inhabil ikke var vedtaksdyktig. 
 
Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12. 
 
 
Vestlandske Venekrins Driftsstøtte Høstsemester 2014  Søknadsbeløp: 2 000 
Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om kroner 2 000 i driftstøtte høsten 2014. Søknaden viser en 
betydelig egenkapital, og i og med at Kulturstyret forvalter knappe ressurser mener styret at midlene kan 
komme bedre til nytte hos andre søkere. 
 
Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12. 
 
 
  



Norsk-aserbajdsjansk Studentforening (NASt)  
 Prosjektstøtte  Søknadsbeløp: 16 500 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 4 000 i støtte til prosjektet «Det er gøy å være student på UiO!». 
Men utbetalingen er betinget av at foreningen må gi en dato på arrangementet. Denne informasjonen må 
sendes til kulturstyreleder@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. 
 
 
Vietnamesisk studentforening i Oslo (VSO)  
 Driftsstøtte Høstsemester 2014  Søknadsbeløp: 5 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 5 000 i driftstøtte høsten 2014. Flott 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. 
 
 
Concerned Students Norway Driftsstøtte Høstsemester 2014  Søknadsbeløp: 8 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 5 000 i driftstøtte høsten 2014. Kulturstyret ønsker å understreke 
at utgifter til konferansedeltakelse er noe Kulturstyret ikke prioriterer i søknadsbehandlingen. Kulturstyret 
ønsker å gratulere foreningen med prisen for Årets Nyskapning ved UiO! 
 
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. 
 
 
Palestinakomiteen Blindern Driftsstøtte Høstsemester 2014  Søknadsbeløp: 6000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 3 300 i driftstøtte høsten 2014. Kulturstyret gir ikke støtte med 
tilbakevirkende kraft, her med tanke på trykkostnader. 
 
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. 
 
 
GiGass! Driftsstøtte Høstsemester 2014  Søknadsbeløp: 30 000 
Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om kroner 4 000 i driftstøtte høsten 2014. Kulturstyret mener 
søknaden er meget mangelfull og uklar. Kulturstyret finner flere feil i søknaden. Kulturstyret oppfordrer 
foreningen til å ta Studentlivs søknadskurs for å bedre sine søknader og da til å søke igjen. Foreningen må 
da i tillegg bruke Kulturstyrets søknadsgenerator, som har informasjon om hva en søknad skal inneholde. 
 
Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12. 
 
 
  

mailto:kulturstyreleder@studentvelferd.no


Medier: 
 
bøygen Publikasjonsstøtte 2014  Søknadsbeløp: 25 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 15 000 i publikasjonsstøtte i 2014. Bakgrunnen for bevilgningens 
størrelse er en sammenlikning med andre foreninger, samt en vurdering av foreningens 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. 
 
Samfunnsviter'n Publikasjonsstøtte 2014  Søknadsbeløp: 60 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 30 000 i publikasjonsstøtte høsten 2014. Bakgrunnen for 
bevilgningens størrelse er en sammenlikning med andre foreninger, samt en vurdering av foreningens 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. 
 

 
 

Referent: Sarah Sørensen 

 


