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HASTEVEDTAK siden 1.1.2016    
 
Ghana Students' Association, Oslo Prosjektstøtte Søknadssum: 3 950  
The Culture Board grants your organization NOK 1100 in project funding. We do not ordinarily consider 
celebrating annual occasions such as a national day an event that is sufficiently irregular or exceptional to be 
understood as a project. We expect such events to be included in an application for general operations in the 
future. Furthermore, a national day is not considered an event that cannot be planned for. Requesting that The 
Culture Board make exception for your organization with regards to application deadlines is something that will 
only be done with sufficient reason as to why such an event could not be planned and applied for support for 
beforehand. This is a strict one-time-only exception made to a project application relating to these kinds of 
activities. We have none the less decided to consider your application as we view the planned activity as an 
important event that will improve the social and cultural experience for your organization's members. We 
support costs related to venue and decorations. We expect other activities to be financed through other sources. 
We recommend contacting the Ghanaian Embassy and LNU for further information on other sources of income 
other than asking for higher participation fees. 
 
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. 
 
 
BABEL filmklubb Driftsstøtte Vårsemester 2016 Søknadssum: 9 000  
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 9 000 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. 
 
 
  



Socious Driftsstøtte Vårsemester 2016 Søknadssum: 20 000  
Kulturstyret fatter hastevedtak i forbindelse med søknaden fra Socius ettersom forsinket innsending skyldes en 
kjent utfordring med SiOs nettsidestruktur. Det bevilges 4 000 kroner til Socius i anledning Sosiologisk Uke. Vi 
bevilger dette som prosjektstøtte og åpner derfor for driftsstøttesøknad for våren 2016 på et senere tidspunkt. 
Dette gjør vi ettersom estimert trykkekostnad er omtrent ti ganger høyere enn foreninger som publiserer noen 
flere utgaver (2 per semester) med noe høyere antall opplag (1500). Per utgave ligger prisen per side et sted 
mellom 3-12 kroner per side trykket for hele opplaget. Socius' estimerte utgift knyttet til trykking - eks layout og 
design e.l - er 33,25 kroner per side. Kulturstyret velger derfor ikke å støtte utgifter som overstiger medianpris så 
mye. Vi avviser likevel ikke driftssøknaden, men velger heller å se bort fra den, slik at Socius' styre kan finne en 
bedre avtale før neste søknad leveres. Det bemerkes for øvrig at Socius ble tildelt 17 000 kroner vårsemesteret 
2015 og at dette var den eneste søknaden for 2015. I henhold til regnskapet var dette tilstrekkelig til å gå 7 000 
kroner i overskudd etter å ha publisert 3 utgaver og hatt en (nytt av i fjor) slippfest. Til neste søknad forventer vi 
at det legges ved noter til budsjett (forklaring til hva som inngår i de ulike postene) og at Socius benytter 
muligheten til å delta på SiO foreningers søknadsveileding. 
 
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.  
 
 
Socious Driftsstøtte Vårsemester 2016 Søknadssum: 20 000  
KLAGE PÅ HASTEVEDTAK 
 
Kulturstyret har tatt deres klage til behandling og vedtatt å avslå klagen: 
Det fremgår av klagen ett substansielt moment som går utover tidligere saksbehandling. Dette dreier seg om 
tidspunkt for informasjon om innholdet i vedtaket. Hastevedtak gjøres unntaksvis der det regnes som 
hensiktsmessig og gjennomførbart. Ved hastevedtak får søker tilbakemelding så fort vedtak har funnet sted før 
arrangementet det søkes støtte til skal avholdes. Klagers påstand er at vilkåret for at arrangementet det er 
innvilget støtte til kan finne sted, er at hele det opprinnelige søknadsbeløpet innvilges. Dette er ikke i tråd med 
Kulturstyrets vurdering av arrangementene Sosiologisk Uke og Skriveverksted. Kulturstyrets vurdering er at ett 
av arrangementene under Sosiologisk Uke, slippfest, utgår. Videre er Kulturstyrets inntrykk at Skriveverksted 
skal finne sted på et annet tidspunkt enn i løpet av Sosiologisk Uke. Hvis disse arrangementer mot formodning 
ikke kan gjennomføres, bes søker tilbakeføre tildelte midler. Vedtaket som påklages, der støtte til publikasjon av 
tidsskriftet ikke innvilges, beror på en uforsvarlig stor trykkerikostnad. Det fremgår ikke av klagen at dette beror 
på feiloppfatning eller er blitt rettet. Vedtaket står derfor ved lag. 
- Det bemerkes ad notam spørsmål om hvorfor søker ikke nevnes i tidligere referater for 2016. Dette skyldes at 
søker ikke har sendt inn søknad for 2016, utover den som skulle behandles 16. mars, men ble behandlet med 
hastevedtak etter søkers anmodning. Søker vil bli inkludert i referat fra møtet 16. mars 2016. 
 
Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12. 
 
 
 
STORE    
 
Kenyanske studenter forening Norge Driftsstøtte Vårsemester 2016 Søknadssum: 30 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 5 000 i driftsstøtte til foreningen våren 2016. Vi viser til mulighet via 
Universitetet i Oslo til å få gratis nettdomene og avventer økt aktivitet før bekledning prioriteres. Bakgrunnen for 
bevilgningens størrelse er av prioriteringshensyn, sammenligning med aktiviteter i tidligere perioder, estimerte 
utgifter og 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. 



 
 
Mål og makt Publikasjonsstøtte 2016 Søknadssum: 51 000  
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 51 000 i publikasjonsstøtte til foreningen 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. 
 
 
Vektorprogrammet region Oslo Driftsstøtte 2016 Søknadssum: 30 000 
Utsatt fra siste møte 
 
Velferdstingets Kulturstyre avslår klagen. Kulturstyret står fast på vedtaket, da etterspurt informasjon ikke er 
kommet Kulturstyret i hende. 
 
Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12. 
 
 
Samfunnsvitenskapelig Fakultetsforening Driftsstøtte Vårsemester 2016 Søknadssum: 35 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 30 000 i driftsstøtte til foreningen våren 2016. Kulturstyret ber 
foreningen om å legge ved mer utdypende noter til budsjett neste gang foreningen søker støtte. 
 
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. 
 
 
Fagerborgfestspillene Prosjektstøtte Søknadssum: 30 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 20 000 i prosjektstøtte. Foreningen oppfordres til å søke driftstøtte 
neste gang. Bakgrunnen for bevilgningens størrelse er en vurdering av foreningens økonomi og et generelt 
prioriteringshensyn fra Kulturstyrets side. 
 
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    
 
Applitude Driftsstøtte Vårsemester 2016 Søknadssum: 3 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 2 500 i driftsstøtte til foreningen våren 2016. Summen er inklusiv 
1.000 kroner i oppstartstøtte. 
 
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 ved Staffeldtsgate Prosjektstøtte Søknadssum: 10 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 5 000 i prosjektstøtte til foreningen. Bakgrunnen for bevilgningens 
størrelse er en sammenlikning med liknende aktivitet ved andre institusjoner. Foreningen oppfordres til å ta 
inngangspenger der hovedinnholdet i et arrangement er matservering. Foreningen oppfordres til å delta på et 
søkerkurs hos SiO Foreninger og komme med mer utfyllende informasjon ved fremtidige 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. 
 
 
Studentsamfunnet ved Westerdals Oslo ACT – SWOACT 
 Prosjektstøtte Søknadssum: 40 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 15 000 i prosjektstøtte til foreningen. Bakgrunnen for bevilgningens 
størrelse er av prioriteringshensyn, utgifter knyttet til valg av lokaler samt en vurdering av foreningens økonomi. 
Vi minner om at det er gratis å benytte lokaler ved Det Norske Studentersamfund. Foreningen må legge ved 
regnskap 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. 
 
 
Den Tyskspråklige Forening Driftsstøtte Vårsemester 2016 Søknadssum: 5 500 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 5 500 i driftsstøtte til foreningen våren 2016. Summen er inklusiv 
3 000 i oppstartstøtte. 
 
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. 
 
    
Abels Forening Driftsstøtte Vårsemester 2016 Søknadssum: 720 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 720 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. 
 
 
Liberalistene UiO Driftsstøtte 2016 Søknadssum: 17 500 
Velferdstingets Kulturstyret avslår søknaden om driftstøtte på kroner 17 500. Kulturstyret bevilger ikke støtte til 
partipolitisk valgkamptiltak.  
 
Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12. 
 
 
  



Nicolai Solheim Prosjektstøtte Søknadssum: 124 098 
Velferdstingets Kulturstyret avslår søknaden om prosjektstøtte på kroner 124 098. Da det stemmer at 
enkeltpersoner kan søke støtte fra Kulturstyret, er det likevel ikke slik at dette omfatter investeringer i utstyr som 
enkeltpersoner råder over. Vi ber om at eierskap av utstyr flyttes til en forening, slik at utstyret forblir innenfor 
studentmiljøet i Oslo og Akershus. Ved endring av foreslått eierskap anmodes søker å søke påny. 
 
Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12. 
 
 
Cultural Collision Driftsstøtte 2016 Søknadssum: 9 300 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 6 300 i driftsstøtte til foreningen 2016. Bakgrunnen for bevilgningens 
størrelse er en sammenlikning med andre foreninger med liknende aktivitet. Kulturstyret oppfordrer foreningen 
til å leie lydutstyr av RF-regi og på lang sikt oppfordres foreningen til å investere i det selv. 
 
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    
 
Frederik Prosjektstøtte Søknadssum: 5 000 
Velferdstingets Kulturstyret avslår søknaden om prosjektstøtte på kroner 5 000. Kulturstyret prioriterer ikke leie 
av hytter utover de som disponeres av SiO. 
 
Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12. 
 
 
Frederik Driftsstøtte Vårsemester 2016 Søknadssum: 10 000 
Velferdstingets Kulturstyret utsetter søknaden om driftstøtte på kroner 10 000. Kulturstyret avventer at 
foreningene svarer på henvendelsen om utdypning av søknaden før de kan behandle søknaden.   
 
Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12. 
 
 
Kunnskapsløfterne Prosjektstøtte Søknadssum: 10 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 10 000 i prosjektstøtte til prosjektgruppen. Kulturstyret oppfordrer 
søker om å revurdere behov for antall lokaler ved eventuelle lignende arrangementer i fremtiden. 
 
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 2016 Søknadssum: 14 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 14 000 i driftsstøtte til foreningen i 2016. Foreningen oppfordres til å 
delta på et søkerkurs 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. 



 
 
Economia HiOA Driftsstøtte Vårsemester 2016 Søknadssum: 7 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 4 500 i driftsstøtte til foreningen våren 2016. Foreningen oppfordres 
til å delta på søkerkurs og regnskapskurs 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. 
 
 
Linjeforening for Hauge School of Management 
 Prosjektstøtte Søknadssum: 6 000 
Velferdstingets Kulturstyret utsetter søknaden om driftstøtte på kroner 6 000. Kulturstyret avventer at 
foreningen sender mer informasjon om prosjektet.   
 
Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12. 
 
 
Lektorprogrammets Studentforening (LeP)  

 Driftsstøtte 2016 Søknadssum: 9 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 9 000 i driftsstøtte til foreningen i 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. 
 
 
Alexandria Driftsstøtte 2016 Søknadssum: 10 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 6 500 i driftsstøtte til foreningen i 2016. Bakgrunnen for 
bevilgningens størrelse er av prioriteringshensyn, antallet deltakere og 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. 
 
 
   
INSTITUTTFORENINGER    
 
Studentforeningen ved Høyskolen for ledelse og teologi  
 Driftsstøtte 2016 Søknadssum: 19 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 11 500 i driftsstøtte til foreningen i 2016. Etter vår vurdering fordrer 
investeringer i infrastruktur tilhørende utdanningsinstitusjonen større grad av støtte fra institusjonen selv 
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. 
 
 



 
FAKULTETSFORENINGER    
 
Odontologforeningen Driftsstøtte 2016 Søknadssum: 25 000   
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 20 000 i driftsstøtte til foreningen i 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. 
 
 
    
FAGLIGE RELATERT FORENINGER    
 
Sosialantropologisk forening (SAF) Driftsstøtte Vårsemester 2016 Søknadssum: 10 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 10 000 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. 
 
 
 
POLITISKE FORENINGER   
 
Studentmållaget i Oslo Driftsstøtte 2016 Søknadssum: 10 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 5 000 i driftsstøtte til foreningen i 2016. Bakgrunnen for 
bevilgningens størrelse er en sammenlikning med andre foreninger med liknende aktivitet. Foreningens 
egenkapital er av en slik størrelse at Kulturstyret vurderer det som ikke nødvendig å prioritere full støtte til drift 
av denne foreningen. 
 
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   
 
Oslo medisinske pikekor Driftsstøtte 2016 Søknadssum: 5 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 5 000 i driftsstøtte til foreningen i 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. 
 
 
 
  



LIVSSYNSFORENINGER (RELIGIØSE)   
 
LUKAS Driftsstøtte Vårsemester 2016 Søknadssum: 3 500 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 3 000 i driftsstøtte til foreningen våren 2016. Tilsvarende 
tilbakemelding om opprydding i budsjett ble gitt foregående år uten at dette er tatt til følge. Foreningen 
anmodes derfor om å delta på budsjett- og regnskapskurs via 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. 
 
 
Muslimsk Studentsamfunn (MSS) Driftsstøtte Vårsemester 2016 Søknadssum: 10 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 5 000 i driftsstøtte til foreningen våren 2016. Kulturstyret regner 
kostnader per arrangement til å være uforholdsmessig høye sammenlignet med estimert antall besøkende. 
Foreningen oppfordres også til å finne øvrige inntektskilder samt opplyse om eventuelle andre økonomiske 
ressurser ved fremtidige søknader. Bakgrunnen for bevilgningens størrelse 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. 
 
 
 
INTERESSE- OG HOBBYFORENINGER    
 
Kristianiastudentenes Haandbryggerlaug Driftsstøtte Vårsemester 2016 Søknadssum: 20 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 15 000 i driftsstøtte til foreningen våren 2016. Kulturstyret registrerer 
at foreningen søker om støtte til tilsvarende investeringer som det ble gitt støtte til i 2015. Vi ber derfor om en 
redegjørelse for hvordan disse midlene ble forvaltet. Hvis midlene ikke ble forvaltet i henhold til fjorårets 
søknad, vil disse midlene kreves tilbakebetalt. 
 
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. 
 
 
Skeivt Studentforum Driftsstøtte Vårsemester 2016 Søknadssum: 10 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 5 000 i driftsstøtte til foreningen våren 2016. Foreningen oppfordres 
til å realitetsvurdere kostnader knyttet til hyttetur og vurdere egenandel og eventuell medlemskontingent. 
 
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. 
 
 
  



ANDRE STUDENTFORENINGER    
 
Studentrådet ved Det teologiske Menighetsfakultetet  
 Prosjektstøtte Søknadssum; 8 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 8 000 i prosjektstøtte til semesterstartsfesten.  
 
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 ved Rudolf Steinerhøyskolen. 
 Driftsstøtte Vårsemester 2016 Søknadssum: 14 500 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 7 250 i driftsstøtte til foreningen våren 2016. Kulturstyret oppfordrer 
foreningen til å ta egenandel på hytteturen.  
 
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. 
 
 
International Veterinary Students Association - IVSA  
 Driftsstøtte 2016 Søknadssum: 10 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 5 000 i driftsstøtte til foreningen i 2016. Det henvises til Kulturstyrets 
tildelingskriterier § 4.7 vedrørende støtte til tiltak utover det som angår foreningen direkte. Foreningen 
oppfordres til å søke høyere tilskudd fra utdanningsinstitusjonen. 
 
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. 
 
 
Youth Atlantic Treaty Association Oslo Driftsstøtte Vårsemester 2016 Søknadssum: 4 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 4 000 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. 
  
 
Youth Atlantic Treaty Association Oslo Prosjektstøtte Søknadssum: 6 000    
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 6 000 i prosjektstøtte til seminarer på våren. Kulturstyret oppfordrer 
foreningen til å inkludere disse kostnader i driftssøknadene fremover. 
 
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    
 
bøygen Publikasjonsstøtte 2016 Søknadsbeløp: 20 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 20 000 i publikasjonsstøtte til foreningen 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. 
 
 
Veneficus Tidsskriftet Publikasjonsstøtte Vårsemester 2016 Søknadsbeløp: 5 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 5 000 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. 
 
 
    
INTERNASJONALE OG ETISKE FORENINGER    
 
ISU HiOA Driftsstøtte 2016 Søknadssum: 24 500 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 7 500 i driftsstøtte til foreningen 2016. Bakgrunnen for bevilgningens 
størrelse er av prioriteringshensyn samt en vurdering estimerte 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. 
 
 
Vietnamesisk studentforening i Oslo (VSO) Driftsstøtte Vårsemester 2016 Søknadssum: 11 050 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 9 000 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.  
 
 
 
HUMANITÆRE- OG IDEELLE FORENINGER    
 
Amnesty International Blindern Driftsstøtte Vårsemester 2016 Søknadssum: 15 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 15 000 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. 
 
 
  



Palestinakomiteen Blindern Driftsstøtte Vårsemester 2016 Søknadssum: 3 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 3 000 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. 
 
 
Amnesty Jus Oslo Prosjektstøtte Søknadssum: 7 000 
(søknad trukket) 
 
 
SAIH Bislet Driftsstøtte Vårsemester 2016 Søknadssum: 15 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 5 000 i driftsstøtte til foreningen våren 2016. Bakgrunnen for 
bevilgningens størrelse er av prioriteringshensyn, samt en vurdering av foreningens økonomi. Kulturstyret har 
gjort et unntaksvedtak i behandling av denne søknad (jf.§11) da foreningen er i strid med rådende 
tildelingskriterier. Foreningen har ikke et oppført organisasjonsnummer og utbetalingen vil være betinget av at 
foreningen får dette samt en konto i foreningens navn.  
 
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. 
 
 
Medisinstudentenes Humanitæraksjon (MedHum) Oslo  
 Driftsstøtte 2016 Søknadssum: 20 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 20 000 i driftsstøtte til foreningen i 2016. Kulturstyret har gjort et 
unntaksvedtak i behandling av denne søknad (jf.§11) da foreningen er i strid med §4.7 i Kulturstyrets 
tildelingskriterier. Kulturstyret støtter foreningens generelle virke, men støtter ikke veldedighetsdonasjoner ihht 
§4.7. Foreningen må fremover sette av midler til videre veldedighetsarbeid. Dette tilskudd regnes i denne 
omgang som oppstartsstøtte og vil derfor ikke gis i fremtiden. 
  
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 Vårsemester 2016 Søknadssum: 9 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 3 000 i driftsstøtte til foreningen våren 2016.  Kulturstyret forventer 
at foreningen selv dekker kostandene for baneleie. 
 
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. 
 
 
  



UiO Paintballforening (UPF) Driftsstøtte Vårsemester 2016 Søknadssum: 20 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 12 000 i driftsstøtte til foreningen våren 2016. Bakgrunnen for 
bevilgningens størrelse er av prioriteringshensyn samt en vurdering av foreningens økonomi. Kulturstyret 
oppfordrer foreningen til å finne andre 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. 
 
 

HYTTER 
 
Nordmarkskapellet Driftsstøtte 2016 Søknadssum: 60 000 
Velferdstingets Kulturstyret bevilger kroner 60 000 i vedlikeholdsstøtte til Nordmarkskapellet for 2016.  
 
Bevilgningens størrelse er basert på en sammenlikning mellom søkerne der vedlikeholdsbehovene de ulike 
hyttene har oppgitt for 2016, hva som er bevilget vedlikeholdsstøtte tidligere år, den enkelte hyttes økonomi og 
antall SiO – studenter som bruker tilbudet er lagt til grunn.  
 
Rapport og regnskap for utført vedlikeholdsarbeid skal sendes Kulturstyrets sekretariat innen tre måneder etter 
at arbeidet er avsluttet. For mer informasjon om dette, kontakt Sarah Sørensen på 
s.sorensen@studentvelferd.no. 
 
Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12. 
 
 
Tannlegehytta Driftsstøtte 2016 Søknadssum: 15 000 
Velferdstingets Kulturstyret bevilger kroner 15 000 i vedlikeholdsstøtte til Tannlegehytta for 2016.  
 
Bevilgningens størrelse er basert på en sammenlikning mellom søkerne der vedlikeholdsbehovene de ulike 
hyttene har oppgitt for 2016, hva som er bevilget vedlikeholdsstøtte tidligere år, den enkelte hyttes økonomi og 
antall SiO – studenter som bruker tilbudet er lagt til grunn.  
 
Rapport og regnskap for utført vedlikeholdsarbeid skal sendes Kulturstyrets sekretariat innen tre måneder etter 
at arbeidet er avsluttet. For mer informasjon om dette, kontakt Sarah Sørensen på 
s.sorensen@studentvelferd.no. 
 
Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12. 
 

KSI-hytta Driftsstøtte 2016 Søknadssum: 30 000 
Velferdstingets Kulturstyret bevilger kroner 10 000 i vedlikeholdsstøtte til KSI-hytta for 2016.  
 
Bevilgningens størrelse er basert på en sammenlikning mellom søkerne der vedlikeholdsbehovene de ulike 
hyttene har oppgitt for 2016, hva som er bevilget vedlikeholdsstøtte tidligere år, den enkelte hyttes økonomi og 
antall SiO – studenter som bruker tilbudet er lagt til grunn.  
 
Rapport og regnskap for utført vedlikeholdsarbeid skal sendes Kulturstyrets sekretariat innen tre måneder etter 
at arbeidet er avsluttet. For mer informasjon om dette, kontakt Sarah Sørensen på 
s.sorensen@studentvelferd.no. 
 
Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12. 
 
 



Studenterhytta Driftsstøtte 2016 Søknadssum: 35 000 
Velferdstingets Kulturstyret bevilger kroner 25 000 i vedlikeholdsstøtte til Studenterhytta for 2016.  
 
Bevilgningens størrelse er basert på en sammenlikning mellom søkerne der vedlikeholdsbehovene de ulike 
hyttene har oppgitt for 2016, hva som er bevilget vedlikeholdsstøtte tidligere år, den enkelte hyttes økonomi og 
antall SiO – studenter som bruker tilbudet er lagt til grunn.  
 
Rapport og regnskap for utført vedlikeholdsarbeid skal sendes Kulturstyrets sekretariat innen tre måneder etter 
at arbeidet er avsluttet. For mer informasjon om dette, kontakt Sarah Sørensen på 
s.sorensen@studentvelferd.no. 
 
Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12. 
 
 
Rishovd Studenthytte Driftsstøtte Hele 2016 Søknadssum: 17 000 
Velferdstingets Kulturstyret bevilger kroner 7 000 i vedlikeholdsstøtte til Rishovd Studenthytte for 2016.  
 
Bevilgningens størrelse er basert på en sammenlikning mellom søkerne der vedlikeholdsbehovene de ulike 
hyttene har oppgitt for 2016, hva som er bevilget vedlikeholdsstøtte tidligere år, den enkelte hyttes økonomi og 
antall SiO – studenter som bruker tilbudet er lagt til grunn.  
 
Kulturstyret registrerer at generell drift (ved, propan, forsikring osv) ikke er inkludert i utleiekostnader og ber 
foreningen justere utleiepris deretter. 
 
Rapport og regnskap for utført vedlikeholdsarbeid skal sendes Kulturstyrets sekretariat innen tre måneder etter 
at arbeidet er avsluttet. For mer informasjon om dette, kontakt Sarah Sørensen på 
s.sorensen@studentvelferd.no. 
 
Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12. 
 
 
Streptokåken - hyttestyret Driftsstøtte Hele 2016 Søknadssum: 12 000 
Velferdstingets Kulturstyret bevilger kroner 12 000 i vedlikeholdsstøtte til Streptokåken - hyttestyret for 2016.  
 
Bevilgningens størrelse er basert på en sammenlikning mellom søkerne der vedlikeholdsbehovene de ulike 
hyttene har oppgitt for 2016, hva som er bevilget vedlikeholdsstøtte tidligere år, den enkelte hyttes økonomi og 
antall SiO – studenter som bruker tilbudet er lagt til grunn.  
 
Rapport og regnskap for utført vedlikeholdsarbeid skal sendes Kulturstyrets sekretariat innen tre måneder etter 
at arbeidet er avsluttet. For mer informasjon om dette, kontakt Sarah Sørensen på 
s.sorensen@studentvelferd.no. 
 
Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12. 
   
 
  



ARGUMENT Driftsstøtte Hele 2016 Søknadssum: 360 000 
Klage på vedtak 
 
Velferdstingets Kulturstyre avslår klagen.  
Det henvises til klage datert 13.3.2016 på Kulturstyrets bevilgning fra Januar 2016 pålydende 280 000 kroner. 
Lønnskostnader vurderes på bakgrunn av antall sider per utgave, ikke ut ifra antall opplag eller 
distribusjonsomfang. Søker hevder at det praktiseres returordning allerede, men legger ikke ved data utover 
påstand om at distributør ikke har gitt tilbakemelding om gjenstående opplag. Følgelig fremstår det som uklart 
om foreningen har en faktisk returavtale i tillegg til distribusjonsavtalen, særlig i lys av kostnad for distribusjon 
per utgave.  
Utover ovennevnte fremgår det ingen ny informasjon som påvirker det opprinnelige vedtaket 
 
Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12. 
 
 

 

 

Møteslutt klokken 22:00 

 
 

Referent: Sarah Sørensen 


