
KULTURSTYREMØTE 16. SEPTEMBER 
 
Til stede: Leder: Svein Vadset Tømmerdal dy(UiO), Jeanette Viken (UiO), Munir Jaber  (HCK), Svend Sondre 
Frøhaug (NIH),  Felicitas Scheffknecht (UiO), Simon Pettersen Skjerven (UiO), Maren Høyland (UiO), Vebjørn 
Andersson (UiO) og Torgrim Tallerås (UiO) 
 
 

Møtestart klokken 16:20 
 
Orientering til innledning: 
Svein orientert om de nyvalgte vara til Kulturstyret. Torgrim Tallerås stilte som en av de nye varaer. Videre om at de 
brosyrene som skulle lages av DNS ikke blir noe av likevel. Svein orientert om JURK og JUSS BUSS saken. Svein ber KS om 
innspill til den festen som skal avholdes i løpet av høsten i regi av KS/VT. Svein orienterte om epost fra foreningen 
Attack. KS diskutert saken. 
 
Referat fra siste møte godkjent 
 
 

 
 

STORE: 
 
Realistforeningen Driftsstøtte Høstsemester 2015 Søknadssum: 40 800 
Jeanette er inhabil i behandling av søknad fra denne forening 
 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 25 000 i driftsstøtte til foreningen høsten 2015. Bakgrunnen for 
bevilgningens størrelse er en sammenlikning med andre foreninger, samt en vurdering av foreningens totale 
økonomiske situasjon. Det mangler redegjørelse for avviket utenom øvrig virksomhet. Tiltak som ordinært 
havner inn under drift, bør også falle inn under drift i fremtidige sammenhenger. Dette gjelder også for 
tidsskrifter når disse ikke søker selvstendig publikasjonsstøtte. 
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. 
 
 
HiOA Gaming Driftsstøtte 2015 Søknadssum: 43 948 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 35 000 i driftsstøtte til foreningen 2015. I summen er det inkludert 
oppstartstøtte på kroner 15 000. Bakgrunnen for bevilgningens størrelse er foreningens art og manglende 
erfaring med ordinær drift. Vi etterspør moderasjon i kommende søknader grunnet antallet studenter som 
treffes av denne typen tiltak, men velger å satse på tiltakene i denne perioden for å prøve markedet. Det er ikke 
grunnlag til å forvente tilsvarende støtte ved kommende 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. 
 
 
Filologen Driftsstøtte Høstsemester 2015 Søknadssum: 60 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 35 000 i driftsstøtte til foreningen høsten 2015. Bakgrunnen for 
bevilgningens størrelse er en sammenlikning med andre foreninger.  Kulturstyret oppfordrer foreningen til å 
bedre søknadene i fremtiden og understreker at denne søknaden var tilnærmet administrativt avvist grunnet 
manglende informasjon. 
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: 
 
Syklubben NMBU Driftsstøtte 2015 Søknadssum: 5 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 4 000 i driftsstøtte til foreningen 2015. Bakgrunnen for bevilgningens 
størrelse er en sammenlikning med andre foreninger. Foreningen må fremover huske at søknader for hele året 
må sendes i løpet av vårsemestret hvis foreningen skal kunne få støtte til hele året. Helårssøknader som 
kommer på høstsemestret blir enten administrativt avvist eller så halverer Kulturstyret støttesummen 
foreningen etterspør. 
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. 
 
 
Effektiv Altruisme UiO Driftsstøtte Høstsemester 2015 Søknadssum: 12 005 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 4 000 i driftsstøtte til foreningen høsten 2015. I summen er det 
inkludert oppstartstøtte på kroner 2 000. Bakgrunnen for bevilgningens størrelse er en sammenlikning med 
andre foreninger. Kulturstyret bemerker at det er for få medlemmer og for få arrangementer til at hele 
søknadsbeløpet kan innvilges, men ønsker foreningen tillykke med økt aktivitet og deltakende. 
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. 
 
 
UV-ball og badstu Driftsstøtte 2015 Søknadssum: 6 029 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 4 000 i driftsstøtte til foreningen 2015. I summen er det inkludert 
oppstartstøtte på kroner 1 000. Bakgrunnen for bevilgningens størrelse er en sammenlikning med andre 
foreninger. Foreningen må fremover huske at søknader for hele året må sendes i løpet av vårsemestret hvis 
foreningen skal kunne få støtte til hele året. Helårssøknader som kommer på høstsemestret blir enten 
administrativt avvist eller så halverer Kulturstyret støttesummen. Kulturstyret oppfordrer videre foreningen til at 
overveie 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. 
 
 
 
STUDIEPROGRAMFORENINGER: 
 
Menageriet Driftsstøtte Høstsemester 2015 Søknadssum: 9 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 9 000 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. 
 
 
 
POLITISKE FORENINGER: 
 
Oslo Grønne Studenter Driftsstøtte Høstsemester 2015 Søknadssum: 4 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 2 000 i driftsstøtte til foreningen høsten 2015. 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. 
 



MUSIKK OG TEATERFORENINGER: 
 
Tannlegerevyen Prosjektstøtte Søknadssum: 10 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 10 000 i prosjektstøtte til å arrangere tannlegerevyen. 
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. 
 
 
Dancing Doctors Driftsstøtte Høstsemester 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, 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. 
 
 
 
LIVSSYNSFORENINGER (RELIGIØSE):    
 
Muslimsk Studentsamfunn (MSS) Driftsstøtte 2015 Søknadssum: 40 000 
Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om driftstøtte på kroner 40 000. Søknaden er mangelfull og 
Kulturstyret mener ikke de kan støtte dette grunnet manglende oversikt over faktiske utgifter fra foregående 
semester, noe som gjør estimater for kommende arrangementer i overkant omtrentlig.. Kulturstyret oppfordrer 
foreningen om å ta søkerkurs hos SiO Foreninger og deretter kan foreningen søke Kulturstyret igjen. 
Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12. 
 
 
 
INTERESSE- OG HOBBYFORENINGER    
 
UniPlay Prosjektstøtte Søknadssum: 13 256 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 5 000 i prosjektstøtte til foreningen. Bakgrunnen for bevilgningens 
størrelse er en sammenlikning med andre foreninger.  Kulturstyret oppfordrer foreningen til også å søke midler 
fra 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. 
 
 
Studenter med Barn Oslo Driftsstøtte Høstsemester 2015 Søknadssum: 15 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 5 000 i prosjektstøtte til foreningen. Bakgrunnen for bevilgningens 
størrelse er manglende informasjon om konkrete, støtteberettigede tiltak. Det fremgår også av søknaden at det 
søkes støttes for å dekke kostnader knyttet til deltakelse ved kino og teater. Slike utgifter forventes dekket ved 
egenandel. Kulturstyret oppfordrer foreningen til å bedre søknadene 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. 
 
 
 
 
  



ARRANGEMENTSFORENINGER    
 
GalleriNeuf Driftsstøtte Høstsemester 2015 Søknadssum: 18 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 15 000 i driftsstøtte til foreningen høsten 2015. Bakgrunnen for at 
ikke hele søknadssummen innvilges er fordi Kulturstyret ikke gir støtte til nedbetaling av gjeld. (jf. 
Tildelingskriteriene § 3.1. g.) 
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    
 
Youth Atlantic Treaty Association Oslo Driftsstøtte Høstsemester 2015 Søknadssum: 10 000 
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. 
 
 
 
Youth Atlantic Treaty Association Oslo Prosjektstøtte Søknadssum: 5 000 
Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om prosjektstøtte på kroner 5 000. I følge Kulturstyrets 
tildelingskriterier gis det ikke støtte til reiser for aktive i foreningen. (jf. Tildelingskriteriene § 3.1 b.) 
 
 
 
Youth Atlantic Treaty Association Oslo Prosjektstøtte Søknadssum: 13 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 6 000 i prosjektstøtte til seminarserien «selvgranskning». 
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.  
 
 
 
TIDSSKRIFTER OG MEDIER       
 
Samfunnsviter'n Publikasjonsstøtte Høstsemester 2015  Søknadssum: 30 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 30 000 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. 
 
 
bøygen Publikasjonsstøtte 2015 Søknadssum: 18 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 9 000 i publikasjonsstøtte til foreningen høsten 2015. Foreningen må 
fremover huske at søknader for hele året må sendes i løpet av vårsemestret hvis foreningen skal kunne få støtte 
til hele året. Helårssøknader som kommer på høstsemestret blir enten administrativt avvist eller så halverer 
Kulturstyret støttesummen. 
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    
 
NASt Prosjektstøtte Søknadssum: 15 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 10 000 i prosjektstøtte til prosjektet «Ildens rike arv». 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. 
 
 
 
HUMANITÆRE- OG IDEELLE FORENINGER    
 
Amnesty International Blindern Driftsstøtte Høstsemester 2015 Søknadssum: 10 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 10 000 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. 
 
 
FN Studentforum Driftsstøtte Høstsemester 2015 Søknadssum:  4 500 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 2 000 i driftsstøtte til foreningen høsten 2015. Kulturstyret 
oppfordrer foreningen til også å søke midler fra andre steder også. 
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 17:50 
 
 

Referent: Sarah Sørensen 


