
KULTURSTYREMØTE 17. JANUAR 2016 
 
Til stede: Leder: Svein Vadset Tømmerdal dy (UiO). Nestleder: Jeanette Viken (UiO). Svend Sondre Frøhaug (NIH). 
Mikkel Lahlum (UiO). Gunvor Evenrud (UiO). Joel Gianni (HiOA). Kamilla Skallerud  (MTH). Jonas Nilsen (UiO). 
Håkon Igland (UiO) 
 
 
 
 

Møtestart klokken 11:00 
 
 
SÆRTILDELINGEN: 
Juss-Buss og JURK går inn under en særtildeling i Kulturstyret.  

 
Juss-Buss DriftsstøtteHele 2016 Søknadssum: 260 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 100 000 i driftstøtte til Juss-Buss i 2016.  
 
Kulturstyret understreker at denne søknaden er i noen tilfeller i strid med våre tildelingskriterier (3.1c, 3.1d og 
3.1e) og i noen tilfeller ikke møter, i tilstrekkelig grad, våre tildelingskriterier (1.3b). Vi velger likevel å behandle 
søknaden ihht §11 i våre vedtekter. Dette gjøres for å sikre forutsigbarhet for foreningen og besørge 
aktivitetsnivået. 
 
Kulturstyret mener Juss-Buss er et utgjør et godt og unikt tilbud både for medlemmer og brukere, men ut i fra et 
helhetlig prioriteringshensyn innvilges ikke hele søknadsbeløpet. Kulturstyret har fått rekordlav tildeling fra 
Velferdstinget og må derfor nedprioritere enkelte. I kraft av Juss-Buss' ekstraordinært lukrative økonomiske 
posisjon, velger vi å nedprioritere støtte til dere i inneværende periode. Det bør likevel ikke forstås slik at denne 
tildeling blir utgangspunktet for videre tildelinger.  
  
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. 
 
 
JURK Driftsstøtte Hele 2016 Søknadssum: 170000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 130 000 i driftstøtte til JURK i 2016.  
 
Kulturstyret understreker at denne søknaden er i noen tilfeller i strid med våre tildelingskriterier (3.1c, 3.1d og 
3.1e) og i noen tilfeller ikke møter, i tilstrekkelig grad, våre tildelingskriterier (1.3b). Vi velger likevel å behandle 
søknaden ihht §11 i våre vedtekter. Dette gjøres for å sikre forutsigbarhet for foreningen og besørge 
aktivitetsnivået. 
 
Kulturstyret mener JURK utgjør et godt og unikt tilbud både for medlemmer og brukere, men ut i fra et helhetlig 
prioriteringshensyn innvilges ikke hele søknadsbeløpet. Kulturstyret understreker at det bevilges et 
ekstraordinært høyt beløp enn det vurderes at foreningen behøver til støtteberettiget virksomhet, da dette er for 
å dekke engangskostnader i forbindelse med flytting. 
 
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. 
 
 
 



STORE: 
 
Medicinerforeningen Prosjektstøtte Søknadssum: 30000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 10 000 i prosjektstøtte til Medicinerforeningens vårball. Bakgrunnen 
for bevilgningens størrelse er en sammenlikning med andre foreninger, samt en vurdering av foreningens 
økonomi. Foreningen anmodes om å prisdifferensiere mellom studenter og ikke studenter som deltar på 
arrangementet og at foreningen i fremtiden inkluderer all økonomisk støtte det søkes om for å tydeliggjøre 
budsjettet. 
 
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: 
 
Vektorprogrammet region Oslo Driftsstøtte 2016 Søknadsbeløp: 30 000 
Velferdstingets Kulturstyret avslår søknaden om driftstøtte på kroner 30 000. Søknaden inneholder ikke 
budsjett. Foreningen oppfordres til å rette opp på søknaden og søke påny.  
 
Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12. 
 
 
Philm Driftsstøtte Vårsemester 2016 Søknadsbeløp: 3 500 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 3 500 i driftstøtte 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. 
 
 
Politihøgskolens avslutningsball 2016 Prosjektstøtte Søknadsbeløp: 20 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 10000 i prosjektstøtte til Politihøgskolens avslutningsball. 
Bakgrunnen for bevilgningens er av prioriteringshensyn, samt en vurdering av foreningens økonomi. 
Kulturstyret mener at de estimerte kostnader for underholdning er større enn hva vi er villig til å støtte da vi 
også må prioritere med hensyn til fordeling av Kulturstyrets midler.  
 
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 Freds- og Konfliktstudentene ved Bjørknes Høyskole  
                                                                         Driftsstøtte Vårsemester 2016  Søknadsbeløp: 11 500 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 5 000 i driftsstøtte til foreningen våren 2016. Summen er inklusiv 
2.000 kroner i oppstartstøtte. Bakgrunnen for bevilgningens størrelse er en sammenlikning med andre 
foreninger med liknende aktivitet. Kulturstyret ber foreningen legge ved noter til budsjett ved 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    
 
Studentforeningen Veneficus Prosjektstøtte Søknadsbeløp: 15 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 6 000 i prosjektstøtte til Studentforeningen Veneficus' vinterball. 
Bakgrunnen for bevilgningens er av prioriteringshensyn, samt en vurdering av foreningens økonomi. 
Kulturstyret mener at subsidieandelen for billettprisen er høy, at foreningen bør og kan gjøre mer for å hente 
inn tilbud og at dette bør i fremtiden legges inn i en driftssøknad. 
 
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. 
 
 
Flyt Driftsstøtte Vårsemester 2016 Søknadsbeløp: 10,000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 7 000 i driftsstøtte til foreningen våren 2016. Summen er inklusiv 
2.000 kroner i oppstartstøtte. Bakgrunnen for bevilgningens størrelse er en sammenlikning med andre 
foreninger med liknende aktivitet. Kulturstyret oppfordrer foreningen til å legge ved noter til budsjett og finne 
flere inntektskilder 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. 
  
 
 
FAGLIGE RELATERT FORENINGER   
 
BABEL filmklubb Driftsstøtte Vårsemester 2016 Søknadsbeløp: 8000 
Velferdstingets Kulturstyret avslår søknaden om driftstøtte på kroner 8 000. Regnskapet er mangelfullt og 
Kulturstyret kan derved ikke fatte vedtak om foreningens søknad. Foreningen oppfordres til å rette opp på 
søknaden og søke påny.  
 
Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12. 
 
 
Studentforening for Korea-studier Driftsstøtte Vårsemester 2016 Søknadsbeløp: 5000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 5000 i driftstøtte 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. 
   
 
   
  



MUSIKK OG TEATERFORENINGER   
 
Soirée på Neuf Driftsstøtte Vårsemester 2016 Søknadsbeløp: 16000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 16 000 i driftstøtte 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. 
 
 
Bjældeklang Driftsstøtte Hele 2016 Søknadsbeløp: 8 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 6 900 i driftstøtte til foreningen våren 2016. Bakgrunnen for 
bevilgningens størrelse er en sammenlikning med andre foreninger med liknende aktivitet. Samt at i følge 
Kulturstyrets tildelingskriterier gis det ikke støtte til reiser for aktive i foreningen. (jf. Tildelingskriteriene § 3.1 b.) 
 
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   
 
Oslostudentenes Kinoforening Driftsstøtte Vårsemester 2016 Søknadssum: 8 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 3 000 i driftstøtte til foreningen våren 2016. Bakgrunnen for 
bevilgningens størrelse er at Kulturstyret ser foreningen ikke budsjettere med mer enn 3 000 kr. 
 
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    
 
Sosialt Utvalg for Økonomistudentene ved HiOA 
 Prosjektstøtte Søknadssum: 10000 
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 pkt. 3.1 b.) 
 
Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12. 
 
 
Juridiske Vinterleker Prosjektstøtte Søknadssum: 15 000 
Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om prosjektstøtte på kroner 15 000. Kulturstyret ønsker å prioritere 
lokale tiltak. 
 
Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12. 
 
 
 
  



ANDRE STUDENTFORENINGER   
 
AIESEC BI Driftsstøtte Vårsemester 2016 Søknadssum: 8000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 8 000 i driftstøtte til foreningen våren 2016. Bakgrunnen for 
bevilgningens størrelse er at Kulturstyret ser at budsjettpostene er litt unødvendig store. 
 
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   
 
Fortid Publikasjonsstøtte Hele 2016 Søknadssum: 25000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 25 000 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. 
 
 
Speilvendt Publikasjonsstøtte Hele 2016 Søknadssum: 25000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 25 000 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. 
 

Tvergastein Publikasjonsstøtte Vårsemester 2016 Søknadssum: 20000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 17500 i publikasjonsstøtte til foreningen våren 2016. Bakgrunnen for 
bevilgningens er av prioriteringshensyn, samt en vurdering av foreningens økonomi. Kulturstyret oppfordrer 
foreningen til å skaffe annonseinntekter. 
 
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   
 
Legestudentenes Idrettsklubb- LIK Driftsstøtte Hele 2016 Søknadsbeløp: 25 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 18 000 i publikasjonsstøtte til foreningen våren 2016. Bakgrunnen 
for bevilgningens er av prioriteringshensyn, samt en vurdering av foreningens økonomi. Kulturstyret setter pris 
på ambisjonsnivået, men vurdere at der er en del utstyr som ikke er nødvendig. 
 
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. 
 
 
 
«MEDIEPOTTEN»: 
KS sin rammebevilling til studentmedier for 2016 er på 500 000 kr. 
 
Studentavisen INSIDE AS Publikasjonsstøtte Hele 2016 Søknadsbeløp: 400000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 300 000 i driftsstøtte til INSIDE for 2016.  
 
Bakgrunnen for bevilgningens er en vurdering av den totale økonomiske situasjonen, samt at Kulturstyret ønske 
å støtte satsningen på digitalisering. Kulturstyret vil berømme INSIDE for en god og ryddig søknad og stor 
forbedring fra 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. 
 
 
Oslo Student-TV Driftsstøtte Hele 2016 Søknadsbeløp: 200 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 140 000 i driftsstøtte til OSTV for 2016.  
 
Kulturstyret ser ikke behov for at hele søknadsbeløp innvilges basert på en vurdering av den totale økonomiske 
situasjonen og prioriteringer OSTV har gjort i årets løp. Kulturstyret oppfordrer OSTV å satse på andre 
inntektskilder i tillegg til Kulturstyret, dersom dagens drift skal opprettholdes. Videre bør OSTV se på hvordan 
behov for større fremtidige investeringer kan unngås. 
 
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. 
 
 
  



Argument tidsskrift Driftsstøtte Hele 2016 Søknadsbeløp: 360000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 280 000 i driftsstøtte til Argument for 2016. 
 
Argument tidsskrift stiller i særklasse hva utgifter gjelder. Dette dreier seg særlig om lønnskostnader. 
Kulturstyret minner om at studentforeningsvirksomhet skal, i hovedsak, være tuftet på frivillighet. I kraft av 
vesentlig større opplag enn øvrige tidsskrifter, vil det i fremtiden være hensiktsmessig å iverksette en 
returordning for å avklare hvor stor del av opplaget som faktisk er i omløp blant leserne. En slik ordning vil bidra 
til å kunne videreføre opplaget per dagens antall. 
  
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 14:50 

 
 

Referent: Sarah Sørensen 


