
Kulturstyremøte 21. januar 
 
Til stede: Leder: Svein V. Tømmerdal (UiO), nestleder: Jeanette Viken (UiO), Niklas Myklebost (NITH), Jana Aleksic 
(UiO), Torgeir Lebesbye (UiO), Sigmund Berg (UiO), Munir Jaber (HCK), Karoline Soot (UiO) og Svend Sondre Frøshaug 
(NIH). 
 
 
 
 
 

Møtestart klokken 17:00 
 
I begynnelsen av møtet var det intervju med de store søkere som får bevilgning fra «mediepotten, samt Juss-Buss og 
JURK som ekstraordinært søker og får støtte av Kulturstyret. 
 
 
 
 
 
 

Søknadsbehandling klokken 18:30 
 

 
«MEDIEPOTTEN»: 
KS sin rammebevilling til studentmedier som for 2015 er på 700 000 kr. 
 
Oslo Student-TV Publikasjonsstøtte 2015 Søknadsbeløp: 295 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 170 000 i driftsstøtte til OSTV for 2015. 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 mener at OSTV må vurdere å satse på andre inntektskilder i tillegg til Kulturstyret, 
dersom dagens drift skal opprettholdes. Andre inntektskilder kan blant annet være å søke Frifond. 

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. 
 
 
INSIDE AS Publikasjonsstøtte 2015 Søknadsbeløp: 105 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 70 000 i publikasjonsstøtte til INSIDE for 2015. Kulturstyret innvilger ikke 
hele søknadsbeløpet, og oppfordrer nok engang INSIDE til å søke andre steder. Til neste søknad må det legges ved et 
mer fullstendig budsjett, ellers vil søknaden ikke behandles. 

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. 
 
 
  



Jana er inhabil i behandling av søknad fra denne forening 
Argument Publikasjonsstøtte 2015 Søknadsbeløp: 360 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 320 000 i publikasjonsstøtte til Argument for 2015. Kulturstyret mener 
Argument er unik, har stort potensiale og driver tidsskriftet godt. Men 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. 
 
 

 
Særtildelingen: 
Juss-Buss og JURK går inn under en særtildeling i KS. De får av midler fra mediepotten 140 000 og fra overskytende 
midler fra 2014 på 250 000. Altså totalt 390 000 kr til særtildelingen. KS velger å stemme over JURK og JUSS-BUSS i 
blokk. 
 
Juss-Buss Driftsstøtte 2015  Søknadsbeløp: 300 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 260 000 i driftsstøtte til Juss-Buss for 2015. Kulturstyret mener Juss-Buss 
er et utgjør et godt og unikt tilbud både for medlemmer og brukere, men utfra et helhetlig prioriteringshensyn 
innvilges ikke hele søknadsbeløpet. Med i betraktningen er den relativt lave andelen av SiO-studenter blant brukerne. 
Kulturstyret ønsker å understreke at det her ved denne bevilgning, avvikes fra tildelingskriteriene jfr Kulturstyrets 
vedtekter §11 da foreningen ikke anses som støtteberettiget i utgangspunktet. Unntaket gjøres for å sikre 
forutberegnelighet i omstillingsfasen. Foreningen bør derfor ikke anse dette som en vanlig tildeling, men en 
ekstraordinær 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. 
 
 
JURK Driftsstøtte 2015  Søknadsbeløp: 170 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 130 000 i driftsstøtte for 2015. Kulturstyret mener JURK utgjør et godt og 
unikt tilbud både for medlemmer og brukere, men utfra et helhetlig prioriteringshensyn innvilges ikke hele 
søknadsbeløpet. Med i betraktningen er den relativt lave andelen av SiO-studenter blant brukerne. Kulturstyret 
ønsker å understreke at det her ved denne bevilgning, avvikes fra tildelingskriteriene jfr Kulturstyrets vedtekter §11 
da foreningen ikke anses som støtteberettiget i utgangspunktet. Unntaket gjøres for å sikre forutberegnelighet i 
omstillingsfasen. Foreningen bør derfor ikke anse dette som en vanlig tildeling, men en ekstraordinær 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. 



Store foreninger: 
 
Cybernetisk Selskab Driftsstøtte Høstsemester Søknadsbeløp: 10 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 10 000 i driftsstøtte til foreningen. 
 
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. 
 
 
Justivalen Prosjektstøtte  Søknadsbeløp: 20 000 
Velferdstingets Kulturstyre utsetter søknaden om kroner 20 000 i prosjektstøtte. Kulturstyret kan ikke fatte vedtak om 
denne søknad før det foreligger mer informasjon om foreningens økonomi. 
 
Foreninger som ønsker å søke støtte av Velferdstingets Kulturstyre må bruke Kulturstyrets søknadsgenerator på: 
http://kulturstyret.studentvelferd.no/ 
 
Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12. 
 
 
 
Faglige foreninger: 
 
Studentforeningen Veneficus Prosjektstøtte  Søknadsbeløp: 20 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 15 000 i prosjektstøtte til 80 års jubileumsball. 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. 
 
 
Menageriet Driftsstøtte Vårsemester 2015 Søknadsbeløp: 9 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 9 000 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. 
 
 
  



Linjeforening for bachelor i ernæringsfysiologi ved Bjørknes Høyskole  
 Driftsstøtte Vårsemester 2015 Søknadsbeløp: 8 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 6 000 til foreningen våren 2015.Kulturstyret oppfordrer foreningen til å 
finne andre inntektskilder i tillegg til 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. 
 
 
 
Faglige foreninger: 
 
Oslo Grønne Studenter Driftsstøtte Vårsemester 2015 Søknadsbeløp: 4 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 4 000 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. 
 
 
Musikk & Teater: 
 
Soirée på Neuf Driftsstøtte Vårsemester 2015 Søknadsbeløp: 16 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 16 000 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. 
 
 
Tverrfaglige foreninger: 
 
Start UiO Prosjektstøtte  Søknadsbeløp: 20 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 3 500 i prosjektstøtte til helgekurs. Summen er vesentlig lavere enn hva 
foreningen søker om, men er i tråd med hva Kulturstyret støtter og hva de ikke støtter. (jf. § 3.1)  
 
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. 
 



Veien til kunnskap Driftsstøtte Vårsemester 2015 Søknadsbeløp: 8 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 2 000 i driftsstøtte til foreningen våren 2015. Foreningen må ta Studentlivs 
regnskapskurs, 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. 
 
 
KENYAN STUDENTS ASSOCIATION-NORWAY (KESAN) 
 Driftsstøtte Vårsemester 2015 Søknadsbeløp: 10 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 3 000 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. 
 
 
STUDENTERHUSETS ØLFORENING Driftsstøtte Vårsemester 2015 Søknadsbeløp: 5 000 
Velferdstingets Kulturstyre avslår søknad om 5 000 kroner i driftsstøtte. Søknaden er uklar og mangler 
dokumentasjon på tillatelse for å foreta de aktuelle aktivitetene. Søknaden møter ikke krav til en driftsstøttesøknad 
og foreningen må delta på Studentlivs regnskapskurs 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/ 
 
Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12. 
 
 
Menneskerettighetsuka 2014 Prosjektstøtte  Søknadsbeløp: 25 000 
Velferdstingets Kulturstyre utsetter søknaden om kroner 25 000 i prosjektstøtte. Kulturstyret kan ikke fatte vedtak om 
denne søknad før det foreligger mer informasjon om foreningens økonomi. 
 
Foreninger som ønsker å søke støtte av Velferdstingets Kulturstyre må bruke Kulturstyrets søknadsgenerator på: 
http://kulturstyret.studentvelferd.no/ 
 
Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12. 
 
 
Jus Model United Nations (JusMUN) Driftsstøtte Vårsemester 2015 Søknadsbeløp: 7 500 
Velferdstingets Kulturstyre utsetter søknaden om kroner 7500 i driftstøtte våren 2015. Kulturstyret kan ikke fatte 
vedtak om denne søknad før det foreligger mer informasjon om foreningens økonomi. 
 
Foreninger som ønsker å søke støtte av Velferdstingets Kulturstyre må bruke Kulturstyrets søknadsgenerator på: 
http://kulturstyret.studentvelferd.no/ 
 
Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12. 
 
  



Turlaget Driftsstøtte Vårsemester 2015 Søknadsbeløp: 6 000 
Velferdstingets Kulturstyret avslår søknad om 6 000 kroner i driftsstøtte. Dette er basert på hva foreningen har klart å 
få gjennomført av planlagte arrangementer, samt en vurdering av foreningens økonomi. 
 
Foreninger som ønsker å søke støtte av Velferdstingets Kulturstyre må bruke Kulturstyrets søknadsgenerator på: 
http://kulturstyret.studentvelferd.no/ 
 
Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12. 
 
 
 
Medier: 
 
Speilvendt Publikasjonsstøtte 2015 Søknadsbeløp: 35 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 25 000 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. 
 
 
Socius Driftsstøtte Vårsemester 2015 Søknadsbeløp: 17 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 17 000 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. 
 
 

 
Møteslutt 21:30 

 
Referent: Sarah Sørensen 

 


