
Kulturstyremøte 18. februar 
 
Til stede: Leder: Svein V. Tømmerdal (UiO), nestleder: Jeanette Viken (UiO), Niklas Myklebost (NITH), Jana Aleksic 
(UiO), Hedda Eia Vestad  (HiOA), Karoline Soot (UiO) og Svend Sondre Frøshaug (NIH). 
 
 
 

Møtestart klokken 17:11 
Referat fra siste møte godkjent 
 

 
 
 

Store foreninger: 
 
Justivalen Prosjektstøtte  Søknadssum: 20 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 5 000 i prosjektstøtte. Utfra et helhetlig prioriteringshensyn innvilges ikke 
hele søknadsbeløpet. Ettersom Justivalen er tilknyttet Juristforeningen og faller inn under juristforeningens § 3-10, 
krever Kulturstyret originalkvitteringer for alle utgifter, og tilbakebetaling for eventuelle ubrukte midler. 
 
Foreninger som ønsker å søke støtte av Velferdstingets Kulturstyre må bruke Kulturstyrets søknadsgenerator på: 
http://kulturstyret.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. 
 
 
Odontologforeningen Driftsstøtte 2015  Søknadssum: 25 000  
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 15 000 i driftsstøtte til foreningen 2015. Foreningen må til fremtidige 
søknader, legge ved et mere detaljert budsjett med tilhørende noter, dersom foreningen fortsatt ønsker støtte av 
Kulturstyret. 
 
Foreninger som ønsker å søke støtte av Velferdstingets Kulturstyre må bruke Kulturstyrets søknadsgenerator på: 
http://kulturstyret.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. 
 
 
Medicinerforeningen Driftsstøtte Vårsemester 2015 Søknadssum: 30 000  
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 10 000 i driftsstøtte til foreningen våren 2015. Bakgrunnen for 
bevilgningens størrelse er en sammenlikning med andre foreninger med liknende aktivitet. 
 
Foreninger som ønsker å søke støtte av Velferdstingets Kulturstyre må bruke Kulturstyrets søknadsgenerator på: 
http://kulturstyret.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. 
 
 
  



Samfunnsvitenskapelig Fakultetsforening (SVFF) Driftsstøtte Vårsemester 2015 Søknadsbeløp: 30 000  
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 25 000 i driftsstøtte til foreningen våren 2015. 
 
Foreninger som ønsker å søke støtte av Velferdstingets Kulturstyre må bruke Kulturstyrets søknadsgenerator på: 
http://kulturstyret.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. 
 
 
 
Nye: 
 
MOLO Driftsstøtte Vårsemester 2015 Søknadsbeløp: 10 000  
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 10 000 i driftsstøtte til foreningen våren 2015, summen er inkludert 
oppstartsstøtte på kroner 3000. Bakgrunnen for bevilgningens størrelse er en sammenlikning med andre foreninger 
med liknende aktivitet. Kulturstyret påpeker at foreningen ikke kan forvente en så stor bevilgning fremover, og 
oppfordres til å nedjustere søknadssummen neste gang. 

Foreninger som ønsker å søke støtte av Velferdstingets Kulturstyre må bruke Kulturstyrets søknadsgenerator på: 
http://kulturstyret.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. 
 
 
 Fagutvalg for kulturhistorie ved Universitetet i Oslo  
 Prosjektstøtte  Søknadsbeløp: 10 510 
Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om kroner 10 510 i prosjektstøtte. I følge Kulturstyrets tildelingskriterier 
gis det ikke støtte til reiser for aktive i foreningen (jf. § 3.1 b.), tiltak der opplegget kan eller bør falle innenfor 
rammen av undervisningen ved instituttene (jf. § 3.1 e.) og Kulturutstyret støtter ikke ordinær drift av 
studentorganer, da dette anses som lærestedenes ansvar (jf. § 3.1 f.).   
 
Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12. 
 
 
Helga Hele Uka (HHU) Driftsstøtte Vårsemester 2015 Søknadsbeløp: 25000  
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 10 000 i driftsstøtte til foreningen våren 2015. Utfra et helhetlig 
prioriteringshensyn innvilges ikke hele søknadsbeløpet. Foreningen må ta regnskapskurs samt få søknadsveiledning 
hos SiO Studentliv, dersom foreningen ønsker å søke Kulturstyret igjen. 
 
Foreninger som ønsker å søke støtte av Velferdstingets Kulturstyre må bruke Kulturstyrets søknadsgenerator på: 
http://kulturstyret.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. 
 
 
  



Språkpals Driftsstøtte Vårsemester 2015 Søknadsbeløp: 13 690  
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 6 000 i driftsstøtte til foreningen våren 2015, summen er inkludert 
oppstartsstøtte på kroner 3000. Bakgrunnen for bevilgningens størrelse er en sammenlikning med andre foreninger 
med liknende aktivitet. Kulturstyret oppfordrer foreningen til å søke ILOS om støtte. 
 
Foreninger som ønsker å søke støtte av Velferdstingets Kulturstyre må bruke Kulturstyrets søknadsgenerator på: 
http://kulturstyret.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. 
 
 
Youth Atlantic Treaty Association Oslo Driftsstøtte Vårsemester 2015 Søknadsbeløp: 11 700  
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 8 000 i driftsstøtte til foreningen våren 2015. Kulturstyret påpeker at dette 
er et flott initiativ og godt opplegg, og ønsker foreningen lykke til videre. Fra et helhetlig prioriteringshensyn innvilges 
ikke hele søknadsbeløpet. Videre oppfordrer Kulturstyret foreningen til å få søknadsveilegning hos SiO Studentliv, 
dersom foreningen ønsker å søke Kulturstyret igjen. 
 
Foreninger som ønsker å søke støtte av Velferdstingets Kulturstyre må bruke Kulturstyrets søknadsgenerator på: 
http://kulturstyret.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. 
 
 
 
Faglige foreninger: 
 
Studentforeningen ved Høyskolen for ledelse og teologi  
 Driftsstøtte2015  Søknadsbeløp: 20 000  
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 9 000 i driftsstøtte til foreningen våren 2015. Kulturstyret understreker at 
dette bare er støtte til våren 2015, og foreningen må derfor søke på nytt for støtte til høstsemestret. Kulturstyret 
mener ikke det foreligger tilstrekkelig informasjon om neste periode til at Kulturstyret kan gi støtte til det. Videre 
oppfordrer Kulturstyret foreningen til å ta regnskapskurs hos SiO Studentliv, før foreningen søker Kulturstyret igjen til 
høsten. 
 
Foreninger som ønsker å søke støtte av Velferdstingets Kulturstyre må bruke Kulturstyrets søknadsgenerator på: 
http://kulturstyret.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. 
 
 
  



Sosialantropologisk forening (SAF) Driftsstøtte Vårsemester 2015 Søknadsbeløp: 10 000  
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 8 000 i driftsstøtte til foreningen våren 2015. Bakgrunnen for 
bevilgningens størrelse er en sammenlikning med andre foreninger, samt en vurdering av foreningens totale 
økonomiske situasjon. 
 
Foreninger som ønsker å søke støtte av Velferdstingets Kulturstyre må bruke Kulturstyrets søknadsgenerator på: 
http://kulturstyret.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 
 
 
BABEL filmklubb Driftsstøtte Vårsemester 2015 Søknadsbeløp: 10 000  
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 10 000 i driftsstøtte til foreningen våren 2015.  
 
Foreninger som ønsker å søke støtte av Velferdstingets Kulturstyre må bruke Kulturstyrets søknadsgenerator på: 
http://kulturstyret.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 
 
 
BABEL filmklubb Prosjektstøtte  Søknadsbeløp: 50 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 50 000 i prosjektstøtte til foreningens årlige filmfestival.  
 
Foreninger som ønsker å søke støtte av Velferdstingets Kulturstyre må bruke Kulturstyrets søknadsgenerator på: 
http://kulturstyret.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 
 
 
Biologisk fagutvalg Driftsstøtte Vårsemester 2015 Søknadsbeløp: 19500  
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 8 000 i driftsstøtte til foreningen våren 2015. Bakgrunnen for 
bevilgningens størrelse er en sammenlikning med andre foreninger, samt en vurdering av foreningens totale 
økonomiske situasjon. Kulturstyret oppfordrer foreningen til å bygge ned egenkapitalen, da den vurderes litt stor i 
forhold til foreningens størrelse. 
 
Foreninger som ønsker å søke støtte av Velferdstingets Kulturstyre må bruke Kulturstyrets søknadsgenerator på: 
http://kulturstyret.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 
 
 
  



Linjeforeningen for barnehagelærerstudentene ved HiOA  
 Driftsstøtte Vårsemester 2015 Søknadsbeløp: 10 500  
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 5 000 i driftsstøtte til foreningen våren 2015. Bakgrunnen for 
bevilgningens størrelse er en sammenlikning med andre foreninger, samt en vurdering av foreningens totale 
økonomiske situasjon. Videre oppfordrer Kulturstyret foreningen til å få søknadsveilegning hos SiO Studentliv, dersom 
foreningen ønsker å søke Kulturstyret igjen. Vi oppfordrer dere til å søke støtte fra pedagogstudentene. 
 
Foreninger som ønsker å søke støtte av Velferdstingets Kulturstyre må bruke Kulturstyrets søknadsgenerator på: 
http://kulturstyret.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 
 
 
Lektorprogrammets Studentforening (LeP) Driftsstøtte 2015  Søknadsbeløp: 8 000  
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 8 000 i driftsstøtte til foreningen 2015.  
 
Foreninger som ønsker å søke støtte av Velferdstingets Kulturstyre må bruke Kulturstyrets søknadsgenerator på: 
http://kulturstyret.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 
 
 
Sosialt utvalg for økonomistudentene ved HiOA Driftsstøtte Vårsemester 2015 Søknadsbeløp: 7 000  
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 5 000 i driftsstøtte til foreningen 2015. Kulturstyret vurderer utfra et 
helhetlig prioriteringshensyn at hele søknadsbeløpet ikke kan innvilges, og minner om tildelingskriterier § 3-1c.  
 
Foreninger som ønsker å søke støtte av Velferdstingets Kulturstyre må bruke Kulturstyrets søknadsgenerator på: 
http://kulturstyret.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 
 
 
Economia HiOA Driftsstøtte Vårsemester 2015 Søknadsbeløp: 6 000  
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 3 000 i driftsstøtte til foreningen våren 2015. Bakgrunnen for 
bevilgningens størrelse er en sammenlikning med andre foreninger, samt en vurdering av foreningens totale 
økonomiske situasjon. 
 
Foreninger som ønsker å søke støtte av Velferdstingets Kulturstyre må bruke Kulturstyrets søknadsgenerator på: 
http://kulturstyret.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 
 
 
  



Kunnskapsløfterne Driftsstøtte 2015  Søknadsbeløp: 20 000  
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 14 000 i driftsstøtte til foreningen våren 2015. Kulturstyret vurderer utfra 
et helhetlig prioriteringshensyn at hele søknadsbeløpet ikke kan innvilges, da kulturutstyret ikke støtter ordinær drift 
av studentorganer, da dette anses som lærestedenes ansvar (jf. § 3.1 f.).   
 
Foreninger som ønsker å søke støtte av Velferdstingets Kulturstyre må bruke Kulturstyrets søknadsgenerator på: 
http://kulturstyret.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 
 
 
 
Politiske foreninger: 
   
Motmakt Blindern Prosjektstøtte  Søknadsbeløp: 4 699 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 4 699 i prosjektstøtte til Motmat.  
 
Foreninger som ønsker å søke støtte av Velferdstingets Kulturstyre må bruke Kulturstyrets søknadsgenerator på: 
http://kulturstyret.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 
 
 
Idrett: 
 
Legestudentenes Idrettsklubb- LIK Driftsstøtte 2015  Søknadsbeløp: 15 000  
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 10 000 i driftsstøtte til foreningen våren 2015. Utfra et helhetlig 
prioriteringshensyn innvilges ikke hele søknadsbeløpet. 
 
Foreninger som ønsker å søke støtte av Velferdstingets Kulturstyre må bruke Kulturstyrets søknadsgenerator på: 
http://kulturstyret.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 
 
 
Medicinske Vinterleker Prosjektstøtte  Søknadsbeløp: 15 000 
Velferdstingets Kulturstyret avslår søknad om 15 000 kroner i prosjektstøtte. Dette er basert på vurdering av 
foreningens økonomi, samt at Kulturstyret ikke dekker reiser for aktive i foreningen (jf. § 3.1 b). Det vurderes at 
foreningen ikke trenger støtte fra Kulturstyret til å gjennomføre arrangementet. 
 
Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12. 
 
Svend er inhabil i behandling av søknad fra denne forening 
Norges Idretthøgskoles Idrettslag (NIHI) Prosjektstøtte  Søknadsbeløp: 25000 
Det ble ikke fattet vedtak på møtet da KS ikke var vedtaksdyktig.  
 
 
  



Musikk & Teater: 
 
Bjældeklang Driftsstøtte 2015   Søknadsbeløp: 8 000  
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 8 000 i driftsstøtte til foreningen 2015. Kulturstyret oppfordrer foreningen 
til å ta regnskapskurs samt få søknadsveiledning hos SiO Studentliv, dersom foreningen ønsker å søke Kulturstyret 
igjen. 
 
Foreninger som ønsker å søke støtte av Velferdstingets Kulturstyre må bruke Kulturstyrets søknadsgenerator på: 
http://kulturstyret.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 
 
 
UV - revyen Driftsstøtte Vårsemester 2015 Søknadsbeløp: 15 000  
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 10 000 i driftsstøtte til foreningen våren 2015. Utfra et helhetlig 
prioriteringshensyn innvilges ikke hele søknadsbeløpet. Videre oppfordrer Kulturstyret foreningen til å ta 
regnskapskurs hos SiO Studentliv, før foreningen søker Kulturstyret igjen til høsten. 
 
Foreninger som ønsker å søke støtte av Velferdstingets Kulturstyre må bruke Kulturstyrets søknadsgenerator på: 
http://kulturstyret.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 
 
 
Kor Relasjon Driftsstøtte 2015  Søknadsbeløp: 3 400  
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 3 400 i driftsstøtte til foreningen 2015.  
 
Foreninger som ønsker å søke støtte av Velferdstingets Kulturstyre må bruke Kulturstyrets søknadsgenerator på: 
http://kulturstyret.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 
 
 
 
Tverrfaglige foreninger: 
 
Menneskerettighetsuka 2014 Prosjektstøtte  Søknadsbeløp: 25 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 25 000 i prosjektstøtte til Menneskerettighetsuka.  
 
Foreninger som ønsker å søke støtte av Velferdstingets Kulturstyre må bruke Kulturstyrets søknadsgenerator på: 
http://kulturstyret.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 
 
 



Jus Model United Nations (JusMUN) Driftsstøtte Vårsemester 2015 Søknadsbeløp: 7 500 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 5 000 i driftsstøtte til foreningen våren 2015. Bakgrunnen for 
bevilgningens størrelse er basert på vurdering av foreningens økonomi, samt at Kulturstyret ikke dekker reiser for 
aktive i foreningen (jf. § 3.1 b). 
 
Foreninger som ønsker å søke støtte av Velferdstingets Kulturstyre må bruke Kulturstyrets søknadsgenerator på: 
http://kulturstyret.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 
 
 
Studenter med Barn Oslo Driftsstøtte Vårsemester 2015 Søknadsbeløp: 13 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 10 000 i driftsstøtte til foreningen våren 2015. Kulturstyret bemerker at 
foreningens budsjett er uklart, og oppfordrer Kulturstyret foreningen til å ta regnskapskurs hos SiO Studentliv, før 
foreningen søker Kulturstyret igjen til høsten. 
 
Foreninger som ønsker å søke støtte av Velferdstingets Kulturstyre må bruke Kulturstyrets søknadsgenerator på: 
http://kulturstyret.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 
 
 
Oslo Røde Kors studentlag Driftsstøtte Vårsemester 2015 Søknadsbeløp: 4 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 3 000 i driftsstøtte til foreningen våren 2015. Bakgrunnen for 
bevilgningens størrelse er en sammenlikning med andre foreninger med liknende aktivitet. 
 
Foreninger som ønsker å søke støtte av Velferdstingets Kulturstyre må bruke Kulturstyrets søknadsgenerator på: 
http://kulturstyret.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 
 
 
Kristianiastudentenes Haandbryggerlaug Driftsstøtte Vårsemester 2015 Søknadsbeløp: 20 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 20 000 i driftsstøtte til foreningen våren 2015. Vi ønsker foreningen lykke 
til med årets investeringer. 
 
Foreninger som ønsker å søke støtte av Velferdstingets Kulturstyre må bruke Kulturstyrets søknadsgenerator på: 
http://kulturstyret.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 
 
  



Vestlandske Venekrins Driftsstøtte Vårsemester 2015 Søknadsbeløp: 2 000 
Velferdstingets Kulturstyret avslår søknad om 2 000 kroner i driftsstøtte. Dette er basert på vurdering av foreningens 
økonomi, som viser en høy egenkapital. Det vurderes at foreningen ikke trenger støtte fra Kulturstyret dette 
semester.  
 
Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12. 
 
 
Galleri Neuf Driftsstøtte Vårsemester 2015 Søknadsbeløp: 11 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 10 000 i driftsstøtte til foreningen våren 2015.  
 
Foreninger som ønsker å søke støtte av Velferdstingets Kulturstyre må bruke Kulturstyrets søknadsgenerator på: 
http://kulturstyret.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 
 
 
 
Medier: 
 
Tvergastein Publikasjonsstøtte Vårsemester 2015 Søknadsbeløp: 20 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 15 000 i publikasjonsstøtte til foreningen i 2015. 
 
Foreninger som ønsker å søke støtte av Velferdstingets Kulturstyre må bruke Kulturstyrets søknadsgenerator på: 
http://kulturstyret.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. 
 
 
Antropress Publikasjonsstøtte 2015 Søknadsbeløp: 7 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 7 000 i publikasjonsstøtte til foreningen i 2015. 
 
Foreninger som ønsker å søke støtte av Velferdstingets Kulturstyre må bruke Kulturstyrets søknadsgenerator på: 
http://kulturstyret.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. 
 
 
Paragone Publikasjonsstøtte 2015 Søknadsbeløp: 19 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 16 000 i publikasjonsstøtte til foreningen i 2015. 
 
Foreninger som ønsker å søke støtte av Velferdstingets Kulturstyre må bruke Kulturstyrets søknadsgenerator på: 
http://kulturstyret.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. 
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