
KULTURSTYREMØTE 15. DESEMBER 
 
Til stede: Leder: Svein Vadset Tømmerdal dy (UiO), Sigmund Berg (UiO), Felicitas Scheffknecht (UiO), Simon 
Pettersen Skjerven (UiO), Maren Høyland (UiO), Vebjørn Andersson (UiO) og Marius Myhre (UiO). 
 
 
 
 
 

Møtestart klokken 16:25 
 
Orientering til innledning: 
 
Referat fra siste møte godkjent 
 

 
 

STORE: 
 
Realistforeningen Prosjektstøtte 
  Søknadssum: 40 000/20 000 underskuddsgaranti 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 40 000 i prosjektstøtte til Bjørnegildet. Bakgrunnen for bevilgningens 
størrelse er en sammenlikning med andre foreninger med liknende aktivitet, samt en vurdering av den totale 
økonomiske situasjon. Kulturstyret mener ikke at underskuddsgaranti er nødvendig til dette arrangementet og 
hele beløpet bevilges som vanlig prosjektstøtte. 
 
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 Søknadssum: 300 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 300 000 i prosjektstøtte til investering i ny konsert-PA. Kulturstyrets 
tildeling forutsetter at foreningen fortsetter praksis om lave utleiepriser. Imidlertid forventes det også at 
fornying av utstyret skal kunne finansieres av foreningen etter foreldelse. Vi forbeholder at det foreligger en ny 
underskrevet kontrakt mellom RF-Regi og Blinderns øvrige kjellerforeninger. 
 
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: 
 
Linjeforening for utviklingsstudier Prosjektstøtte Søknadssum: 600 
Velferdstingets Kulturstyret avslår søknaden om prosjektstøtte på 600. Kulturutstyret støtter ikke ordinær drift 
av studentorganer (student-, program-, institutt- og fagutvalg), da dette anses som lærestedenes ansvar. 
(jf.§3.1.f.) Kulturstyret oppfordrer foreningen til å søke midler fra institusjonen da dette er noe dere har krav på 
etter universitets- og høyskoleloven. 
 
Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12. 
 
 



Linjeforening for utviklingsstudier Prosjektstøtte Søknadssum: 2 500 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 2 000 i prosjektstøtte til semesterstartsfest. Bakgrunnen for 
bevilgningens størrelse er en sammenlikning med andre foreninger med liknende aktivitet. Kulturstyret påpeker 
at søknaden er mangelfull og at det unntaksvis gjøres vedtak til foreningens fordel. Foreningen oppfordres 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. 
 
 
Studentforening for Korea-studier Driftsstøtte Høstsemester  2015 Søknadssum: 1 500  
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 1 500 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. 
  
 
Ledelsesutvalget Driftsstøtte Høstsemester  2015 Søknadssum: 5 000  
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 2 000 i driftsstøtte til foreningen høsten 2015, summen er inklusiv    
1.000 kroner i oppstartstøtte. Bakgrunnen for bevilgningens størrelse er en sammenlikning med andre 
foreninger med liknende aktivitet. Kulturstyret oppfordrer foreningen til å søke midler fra institusjonen, samt å 
sjekke muligheten for å låne lokaler på høgskolen. 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. 
  
 
 
STUDIEPROGRAMFORENINGER    
 
Studentenes Elektronikkforening (SEF) Driftsstøtte Høstsemester  2015 Søknadssum: 5 000  
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 5 000 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. 
 
 
    
INSTITUTTFORENINGER    
 
Cybernetisk Selskab Driftsstøtte Høstsemester  2015 Søknadssum: 15 000  
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 15 000 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. 



 
 
  
FAKULTETSFORENINGER    
 
Veterinærmedisinsk Studentforening Driftsstøtte Høstsemester  2015 Søknadssum: 20 000  
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 10 000 i driftsstøtte til foreningen høsten 2015. Bakgrunnen for 
bevilgningens størrelse er en sammenlikning med andre foreninger med liknende aktivitet. Kulturstyret påpeker 
at søknaden er mangelfull, fremover ønskes det mer detaljert budsjett 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. 
  
   
    
POLITISKE FORENINGER    
Feministisk forum Publikasjonsstøtte Høstsemester  2015 Søknadssum: 20 000  
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 15 000 i publikasjonsstøtte til foreningen høsten 2015. Bakgrunnen 
for bevilgningens størrelse er en helhetlig vurdering av foreningens økonomi. Kulturstyret påpeker at søknaden 
er litt mangelfull, fremover litt mer informasjon om de enkle poster i budsjettet. Kulturstyret ønsker å støtte en 
moderat økning i antall opplag sammenlignet med søkers forespørsel. 
 
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. 
 
 
Rødt Blindern Driftsstøtte    2015 Søknadssum: 14 000  
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 5 000 i driftsstøtte til foreningen høsten 2015. Kulturstyret støtter 
ikke arrangementer avholdt før august under høstens tildelinger i jf. § 5.2 i våre tildelingskriterier. Kulturstyret 
valgte enstemmig etter nøye vurdering ikke å bevilge støtte til partipolitisk valgkamp. Dette støttes ikke på 
kategorisk grunnlag, uavhengig av partitilhørighet, ettersom det anses som moderpartiets ansvar med statlige 
og øvrige tilskudd. Vi velger derfor ikke å bruke studentenes semesteravgift til dette formål. Tildelte midler går 
dermed til rød lønsj høsten 2015 og Popvenstre. 
 
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    
 
Glædeskoret Ju§titia Driftsstøtte    2015 Søknadssum: 5 000  
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 5 000 i driftsstøtte til foreningen høsten 2015. Ettersom foreningen 
er tilknyttet Juristforeningen og faller inn under juristforeningens §3-10, krever Kulturstyret originalkvitteringer 
for alle utgifter, og tilbakebetaling for eventuelle ubrukte midler innen utløpt regnskapsperiode. Vi ber søker om 
å delta i SiO Studentlivs søknadsveiledning ved fremtidig 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. 
 
    
    
ARRANGEMENTSFORENINGER    
 
Studentforeningen Frappé Driftsstøtte    2015 Søknadssum: 16 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 10 000 i driftsstøtte til foreningen høsten 2015. Bakgrunnen for 
bevilgningens størrelse er en sammenlikning med andre foreninger med liknende aktivitet. Kulturstyret 
oppfordrer foreningen til å søke midler fra NSO og institusjonen. 
 
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    
 
Litteraturtidsskriftet Lasso Publikasjonsstøtte Høstsemester  2015 Søknadssum: 15 000  
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 8 000 i publikasjonsstøtte til foreningen høsten 2015. Det fremgår av 
tidligere søknader tilsvarende økning i opplag med utgangspunkt i lignende situasjon. Det oppfattes som uklart 
hvordan disse midlene er forvaltet ettersom lik økning i opplag begrunnes årlig med ulike søknadssummer. 
Kulturstyret ber derfor om en redegjørelse for tidligere perioders faktiske opplag og trykkekostnader sett i 
sammenheng med årets regnskap. 
 
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    
 
Vietnamesisk studentforening i Oslo (VSO) 
 Prosjektstøtte Søknadssum: 9 210 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 3 000 i driftstøtte til foreningen høsten 2015. Bakgrunnen for 
bevilgningens størrelse er en helhetlig økonomisk vurdering og en sammenligning med andre foreninger med 
lignende aktivitet. Kulturstyret har tatt utgangspunkt i det skisserte «worst case»-scenario hva antall oppmøtte 
angår, men finner det uforsvarlig å støtte en så omfattende leie av lokaler for det potensielt maksimale antall 
gjester. Kulturstyret råder søker om å finne et mer egnet lokale, gjerne i samråd med Det Norske 
Studentersamfund, eventuelt øvrige studentkjellere. Støtten bevilget tiltenkes subsidiering av mat, dekorasjoner 
og teknisk utstyr og leie av mer egnede lokaler. 
 
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. 
 
 
Ghana Students' Association  Oslo Driftsstøtte Høstsemester  2015 Søknadssum: 8 950  
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 3 000 i driftstøtte til foreningen høsten 2015. Bakgrunnen for 
bevilgningens størrelse er at Kulturstyret ordinært sett ikke fullfinansierer selskaper. Kulturstyret anmoder søker 
om å ta egenandel fra gjester som kan bidra til å finansiere arrangementet. Tildelte midler forbeholdes «End of 
year party». 
 
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 Culture Board for the Welfare Council in Oslo and Akershus has granted the Ghana Students Association the sum 
of 3.000 NOK for the fall 2015. The reason behind the size of the grant is that the Culture Board does not ordinary give 
full funding for activities such as party. The Culture Board request that the association to have entrance fee, and 
thereby contributing to finance the party.  The funding granted is reserved for the «End of year party». 
 
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    
 
Spire Oslo Driftsstøtte Høstsemester  2015 Søknadssum: 2 007  
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 2 007 i driftstøtte 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. 
 
 

Møteslutt klokken 19:00 

 
 

Referent: Sarah Sørensen 


