
Kulturstyremøte 20. mai 
 
Til stede: Leder: Svein Vadset Tømmerdal dy(UiO), Jeanette Viken (UiO), Jana Aleksic  (UiO), Torgeir Lebesbye  (UiO), 
Sigmund Berg  (UiO), Karoline Soot (UiO), FelicitasScheffknecht (UiO), Simon Pettersen Skjerven (UiO) og Vebjørn 
Andersson (UiO). 
 
 
 
 
 

Møtestart klokken 16:15 
 
KS leder orienterte om sommerfesten og kulturkalender. KS leder orienterte om vedtak på DNS søknaden på siste VT 
møte.  
KS leder orienterte hyttesøknadene og hvorfor de ble utsatt. KS leder foreslår at man fjerner arbeidsgruppen, 
tverrfaglig og flytte de personer til de andre gruppene. 
 
 
 

 
 
 

Store foreninger: 
 
Filologisk Forening (FF) Driftsstøtte Vårsemester 2015 Søknadssum: 20 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 15 000 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 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. 
 
 
Svein er inhabil i behandling av søknad fra denne forening 
Veterinærmedisinsk Studentforening Driftsstøtte Vårsemester 2015 Søknadssum: 35 000  
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 20 000 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 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 Vårsemester 2015 Søknadsbeløp: 50 000 
Kulturstyret avslår søknaden om driftstøtte på 50 000 til foreningen i våren 2015. Budsjettet som foreningen har 
sendt med søknaden er uoversiktlig og mangelfullt. Foreningen må legge ved et mer fullstendig budsjett dersom 
foreningen ønsker å søke på ny. 
 
Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12. 
 
 
 
  



Nye: 
 
Konsulatet Driftsstøtte 2015  Søknadsbeløp: 7000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 3 000 til foreningen 2015. I summen er det inkludert oppstartstøtte på 
kroner 1 000 og driftsstøtte på 2000 kroner. 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. 
 
 
Avslutningsfest Sykepleierekullet Diakonova Prosjektstøtte  Søknadsbeløp: 30 000 
Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om kroner 30 000 i prosjektstøtte. Bakgrunnen for vedtaket er et 
helhetlig prioriteringshensyn sett i sammenheng med det relativt lave antall SiO-studenter som treffes av et 
arrangement i den prisklasse. 
 
Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12. 
 
 
Rhite Prosjektstøtte  Søknadsbeløp: 9 246 
Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om kroner 9 246 i prosjektstøtte. Budsjett bør for fremtiden være mer 
detaljert. Ordinære eksamensfester er ikke prioritert i inneværende periode. Kulturstyret oppfordrer foreningen om å 
ta søkerkurs hos SiO Studentliv. 
 
Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12. 
 
 
 
Faglige foreninger: 
 
Frederik Driftsstøtte Vårsemester 2015 Søknadsbeløp: 10 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 7 500 i driftsstøtte til foreningen våren 2015. Bakgrunnen for 
bevilgningens størrelse er 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. 
 
 
Linjeforeningen for Sosialt arbeid på HiOA Prosjektstøtte  Søknadsbeløp: 5500 
Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om kroner 5 500 i prosjektstøtte. I følge Kulturstyrets tildelingskriterier, 
må søknad om midler til enkeltarrangement være Kulturstyret i hende slik at søknaden kan behandles på et møte i 
Kulturstyret minst en uke før arrangementet finner sted (jf. § 5.5). Anmodning om hastevedtak ble avvist ettersom 
det ikke ble fremmet en tilfredsstillende grunn for den valget datoen for avlevering av søknad. 
 
Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12. 
 
 
 

  



Alexandria Driftsstøtte Høstsemester 2015 Søknadsbeløp: 12 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 10 000 i driftsstøtte til foreningen 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. 
 
 
Elixir Driftsstøtte 2015  Søknadsbeløp: 18 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 10 000 i driftsstøtte til foreningen 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. 
 
 
Linjeforeningen for Journalistikk Prosjektstøtte  Søknadsbeløp: 2 500 
Kulturstyret avslår søknaden om på 2 500 i prosjektstøtte til sommeravslutningen. Kulturstyret ser ikke at forening 
trenger midler til gjennomføring av prosjektet. Vi vurderer tiltaket på linje med ordinære eksamensfester og 
prioriterer ikke slikt i inneværende periode. 
 
Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12. 
 
 
Linjeforeningen for Journalistikk Prosjektstøtte  Søknadsbeløp: 5 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 5 000 i prosjektstøtte til avslutning for avgangsåret for bachelorstudiet i 
journalistikk. 
 
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. 
 
 
Orto Ergo Sumus 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 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. 
 
 
 
  

http://www.studentvelferd.no/


Livssyn: 
 
LUKAS Driftsstøtte Vårsemester 2015 Søknadsbeløp: 3500 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 3 500 i driftsstøtte til foreningen våren 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. 
 
 
 
Musikk & Teater: 
 
Sangvinerne Driftsstøtte 2015  Søknadsbeløp: 7000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 7 000 i driftsstøtte til foreningen 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. 
 
 
Tonus Uteri Driftsstøtte 2015  Søknadsbeløp: 2 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 2 000 i driftsstøtte til foreningen 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. 
 
 
 
Tverrfaglige foreninger: 
 
Feministisk forum Driftsstøtte Vårsemester 2015 Søknadsbeløp: 7000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 7 000 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 oppfordre foreningen også å søke andre steder og minner om at Kulturstyret ikke 
støtter nedbetaling av gjeld. 
 
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. 
 
 
Studentapputviklerne Driftsstøtte 2015  Søknadsbeløp: 12000 
Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om kroner 12 000 i driftsstøtte for hele inneværende år. Budsjettet 
fremstår som uklart og postene spesifiserer ikke hva midler skal gå til utover svært brede beskrivelser. Kulturstyret 
anbefaler Studentapputviklerne å avtale en veiledning hos SiO Foreninger med særlig fokus på foreningens vedtekter 
sett opp mot foreningens aktivitet og generell budsjett- og regnskapsvirksomhet. 
 
Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12. 
 
 
 



 
NESCO - Nepalese Student Community in Oslo Prosjektstøtte  Søknadsbeløp: 5 000 
Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om kroner 5 000 i prosjektstøtte. Dette burde har vært del av en 
driftstøttesøknad. Videre er budsjett og regnskap som foreningen har sendt med søknaden er uoversiktlig og 
mangelfull. Kulturstyret oppfordrer foreningen om å ta søkerkurs hos SiO Studentliv. 
 
Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12. 
 
 
NESCO - Nepalese Student Community in Oslo Driftsstøtte 2015  Søknadsbeløp: 3 850 
Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om kroner 3 850 i driftstøtte. Budsjett og regnskap som foreningen har 
sendt med søknaden er uoversiktlig og mangelfull. Kulturstyret oppfordrer foreningen om å ta søkerkurs hos SiO 
Studentliv. 
 
Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12. 
 
 
 
Idrett: 
 
Legestudentenes Idrettsklubb- LIK Driftsstøtte 2015  Søknadsbeløp: 10000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 4 000 i driftsstøtte til foreningen 2015. Bakgrunnen for bevilgningens 
størrelse er en sammenlikning med andre foreninger med liknende aktivitet.  
 
Kulturstyret har tildelt driftsstøtte til foreningen for inneværende søknadsperiode. Dette er i utgangspunktet 
grunnlag for å få avvist ytterligere én ny søknad for samme periode. Kulturstyret velger imidlertid å se bort fra egne 
tildelingskriterier i henhold til våre vedtekter §11. Primært for å sikre aktiviteten til undergruppene, sekundært fordi 
en slik grov feil fra søker antas å være et engangstilfelle.  
 
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. 
 
 
 
Studenthytter: 
 
Nordmarkskapellet Driftsstøtte Hele 2015 Søknadsbeløp: 60 000 
Kulturstyret bevilger kroner 20 000 i vedlikeholdsstøtte til Nordmarkskapellet for 2015. 
 
Bevilgningens størrelse er basert på en sammenlikning mellom søkerne der vedlikeholdsbehovene de ulike hyttene 
har oppgitt for 2015, hva som er bevilget vedlikeholdsstøtte tidligere år, den enkelte hyttes økonomi og antall SiO – 
studenter som bruker tilbudet er lagt til grunn. Videre viser søknaden en betydelig egenkapital og derved innvilges 
ikke hele beløpet. 
 
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.  
 
  

mailto:s.sorensen@studentvelferd.no


Studenterhytta Driftsstøtte Hele 2015 Søknadsbeløp: 35000 
Kulturstyret bevilger kroner 10 000 i vedlikeholdsstøtte til Studenterhytta for 2015.  
 
Bevilgningens størrelse er basert på en sammenlikning mellom søkerne der vedlikeholdsbehovene de ulike hyttene 
har oppgitt for 2015, 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 Hele 2015 Søknadsbeløp: 25000 
Kulturstyret bevilger kroner 25 000 i vedlikeholdsstøtte til KSI-hytta for 2015.  
 
Bevilgningens størrelse er basert på en sammenlikning mellom søkerne der vedlikeholdsbehovene de ulike hyttene 
har oppgitt for 2015, hva som er bevilget vedlikeholdsstøtte tidligere år, den enkelte hyttes økonomi og antall SiO – 
studenter som bruker tilbudet er lagt til grunn.  
 
Ettersom egenkapitalsituasjonen til KSI-hytta ikke er vedlagt, ber vi om dokumentasjon på bruk av tildelte midler og 
tilbakeføring av eventuelle gjenstående midler innen regnskapsperiodens slutt. 
 
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.  
 
 

Møteslutt 19:05 
 

Referent: Sarah Sørensen 
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