
KULTURSTYREMØTE 20. APRIL 2016 
 
Til stede: 
Fast: 
Leder: Svein Vadset Tømmerdal dy (UiO). Svend Sondre Frøhaug (NIH). Mikkel Lahlum (UiO). Gunvor Evenrud 
(UiO). Fujan Parsa (UiO). Kamilla Skallerud (MTH).  Jonas Nilsen (UiO). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Møtestart klokken 16:30 
 

STORE    
 
Samfunnet Bislet Driftsstøtte 2016 Søknadsbeløp: 59 683 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 45 000 i driftsstøtte til foreningen i 2016. 40 000 bevilges til drift av 
foreningen og 5 000 til investering i nye brettspill. Bakgrunnen for bevilgningens størrelse er en vurdering av 
aktiviteten og foreningens økonomi. Kulturstyret merker seg utviklingen av egenkapitalen, og mener at det er 
fint foreningen sikre driften, men også at innkjøp av investering i spill over 5 000 kroner kan finansieres av 
egenkapitalen. 
 
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. 
 
 
Gunvor er inhabil i behandling av søknad fra denne forening 
Realistforeningen Driftsstøtte Vårsemester 2016 Søknadsbeløp: 25 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 25 000 i driftsstøtte til foreningen våren 2016. Kulturstyret forventer 
at neste gang det søkes midler, må foreningen beskrive innholdet av det som Kulturstyret kan 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. 
 
   
 
NYE    
 
Cameroonian Student Association in Oslo Prosjektstøtte Søknadsbeløp: 4 952 
The Welfare Councils Board of Cultural Affairs rejects your application for financial support of 4 952 kroner. The 
rejection is wholly due to the content of the association's constitutional provisions. Further elaboration will be 
given at a later date. 
 
Information on objection is stated in the statues for the Welfare Councils Board of Cultural Affairs 
 
  



SUM Student Seminarer Driftsstøtte 2016 Søknadsbeløp: 3 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 3 000 i driftsstøtte til foreningen i 2016. Summen er inklusiv 1 000 i 
oppstartstøtte og 2000 kroner i drift. 
 
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 Driftsstøtte Vårsemester 2016 Søknadsbeløp: 10 000 
Utsatt fra siste møte 
 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 4 000 i driftsstøtte til foreningen våren 2016. Bakgrunnen for 
bevilgningens størrelse er en vurdering av foreningens økonomi og aktivitet. Kulturstyret ber foreningen komme 
med en mer utførlig forklaring til arrangementskostnader neste gang det søkes 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. 
 
 
Linjeforening for Hauge School of Management Prosjektstøtte Søknadsbeløp: 6 000 
Utsatt fra siste møte 
 
Velferdstingets Kulturstyret avslår søknaden om prosjektstøtte på kroner 6 000 til foreningen. Årsaken er at 
noen av arrangementene som det søkes støtte til er avholdt, jf. § 5.5. Kulturstyret må ha en søknad om midler til 
enkeltarrangement i hende slik at søknaden kan behandles på et møte minst en uke før arrangementet finner 
sted. 
 
Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12. 
 
 
Linjeforening for Hauge School of Management Driftsstøtte Vårsemester 2016 Søknadsbeløp: 10 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 3 200 i driftsstøtte til foreningen våren 2016. Bakgrunnen for 
bevilgningens størrelse er en vurdering av foreningens økonomi. Kulturstyret mener ikke det er helt klart hva 
pengene det søkes om skal gå til, videre mener ikke Kulturstyret at foreningen trenger hele beløpet innvilget. 
Foreningen oppfordres til å delta på et søkerkurs hos SiO Foreninger og særlig må foreningen sette seg inn i 
reglene til prosjektstøtte; når man søker og videre hvordan man budsjettere med det. 
 
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 Diakonova Driftsstøtte Vårsemester 2016 Søknadsbeløp: 10 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 4 500 i driftsstøtte til foreningen våren 2016. Bakgrunnen for 
bevilgningens størrelse er en vurdering av foreningens økonomi og aktivitet. Kulturstyret påpeker at når det 
foretas videre bevilgning av støtten så er Studentrådet Diakonova juridisk ansvarlig for at pengene brukes 
forsvarlig og etter rammene som er satt. Studentrådet Diakonova er også økonomisk ansvarlig for at midlene 
brukes i henhold til søknadsbeskrivelsen. 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. 
 
 
Terra Driftsstøtte Vårsemester 2016 Søknadsbeløp: 9 750  
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 8 000 i driftsstøtte til foreningen våren 2016. Bakgrunnen for 
bevilgningens størrelse er en helhetlig vurdering. Foreningen oppfordres til å finne andre inntektskilder, samt å 
inkludere inntekter generelt i budsjett og regnskap som legges ved søknaden. 
 
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   
 
Svein er inhabil i behandling av søknad fra denne forening 
Den Konservative Studenterforening Prosjektstøtte Søknadsbeløp: 3 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 2 000 i prosjektstøtte til foredraget som foreningen avholder. 
Bakgrunnen for bevilgningens størrelse er en vurdering av forventet kostnader til arrangement. 
 
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   
 
Corpsus Juris Driftsstøtte 2016 Søknadsbeløp: 7 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 6 000 i driftsstøtte til foreningen i 2016. Bakgrunnen for 
bevilgningens størrelse er grunnet at Kulturstyret ikke støtter reiser for aktive i foreningen. Jf. § 3.1.b. i 
tildelingskriteriene. Videre henvises det også til § 4.7 om at foreninger som ikke har disposisjonsrett til opptjent 
overskudd etterfølgende år må tilbakeføre gjenstående midler tilsvarende bevilgningen før perioden er omme. 
 
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. 
 
  



Medisinerstudentenes revy Prosjektstøtte Søknadsbeløp: 20 000 
Velferdstingets Kulturstyret avslår søknaden om prosjektstøtte på kroner 20 000 til Medisinerrevyen. 
Bakgrunnen for vedtaket er av prioriteringshensyn Kulturstyrets vurdering er at foreningen ikke trenger støtten 
for å kunne gjennomføre arrangementet. 
 
Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12. 
 
 
Gullstrupene Driftsstøtte Vårsemester 2016 Søknadsbeløp: 15 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 3 000 i driftsstøtte til foreningen våren 2016. Bakgrunnen for 
bevilgningens størrelse er en vurdering av foreningens økonomi og 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. 
   
 
   
Tidsskrifter og medier   
 
Filosofisk supplement Driftsstøtte Vårsemester 2016 Søknadsbeløp: 17 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 17 000 i driftsstøtte til foreningen våren 2016. Foreningen må huske 
å søke publikasjonsstøtte fremover og ikke driftstøtte. 
 
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. 
 
 
Ung Teologi Publikasjonsstøtte Hele 2016 Søknadsbeløp: 20 000 
Velferdstingets Kulturstyret avslår søknaden om publikasjonsstøtte på kroner 20 000. Dette er grunnet at 
tidsskriftet har mottatt midler fra Studentrådet ved Det teologiske menighetsfakultet, som videre mottar midler 
fra Velferdstinget. Kulturstyret gir ikke støtte til søker som får støtte direkte fra Velferdstinget. Jf. § 3.1.a 
 
Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12. 
 
 
  
Internasjonale og etiske foreninger   
 
Amnesty Jus Oslo Driftsstøtte Vårsemester 2016 Søknadsbeløp: 4 500 
Velferdstingets Kulturstyret utsetter søknaden om driftstøtte på kroner 4 500. Kulturstyret mener ikke det 
kommer klart fram hvordan pengene foreningen søker skal brukes. Oppført arrangementsfrekvens strider mot 
arrangementsplanen. Det kommer heller ikke frem av regnskapet hvordan forrige tildeling ble forvaltet. I de tre 
utadrettede arrangementene mangler noter til budsjett. 
 
Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12. 
 
 
  



Amnesty Jus Oslo Prosjektstøtte Søknadsbeløp: 10 000 
Velferdstingets Kulturstyret utsetter søknaden om prosjektstøtte på kroner 10 000 til utekino. Foreningen må 
komme med mer utførlig informasjon om prosjektet, finansiering og det økonomiske  samarbeidet med 
Amnesty Blindern (Beløpene fra foreningene er ikke samstemt). Inntil da kan ikke Kulturstyret behandle 
søknaden. Videre må foreningen delta på et søkerkurs hos SiO Foreninger. Kulturstyrets leder tar kontakt etter 
kort tid. 
 
Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12. 
 

 

Møteslutt klokken 18:30 

Referent: Sarah Sørensen 


