
Kulturstyremøte 25. mars 
 
Til stede: Leder: Svein Vadset Tømmerdal dy(UiO), Niklas Myklebost (NITH), Torgeir Lebesbye (UiO), Hedda Eia Vestad 
(HiOA) og Svend Sondre Frøshaug (NIH), Karoline Soot (UiO), Felicitas Scheffknecht (UiO)  og Simon Pettersen 
Skjerven (UiO) og Rune Keisuke Kosaka (HiOA) . 
 
 
 

Møtestart klokken 16:06 
Møte starter med introduksjon av alle. Referat fra siste møte godkjent 
 
Kulturstyreleder innleder møtet med orientering om budsjettet og hvor mye som er bevilget så langt. Det tas en 
diskusjon på om møtetidspunkt er passende for alle. Det ble foreslått at møtedagen blir flyttet litt i forhold til 
søknadsfristen. Det ble påpekt at å møtes i arbeidsgruppene er særdeles viktig for hele behandlingsprosessen.  

 
 
 

Store foreninger: 
 
Realistforeningen Driftsstøtte Vårsemester 2015 Søknadssum: 40 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 40 000 i driftsstøtte til foreningen 2015, hvorav kroner 25 000 gis til drift 
og kroner 15 000 gis særlig til oppgradering. 
 
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. 
 
 
Kjellerutvalget, Traugots Kjeller Prosjektstøtte  Søknadssum: 10 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 3 000 i prosjektstøtte. Utfra et helhetlig prioriteringshensyn innvilges ikke 
hele søknadsbeløpet. Kulturstyret påpeker at søknad om penger til dette formål må i fremtiden inngå i en 
driftsstøttesøknad. Foreningen må ta regnskapskurs 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. 
 
 
Samfunnet Bislet Driftsstøtte Hele 2015 Søknadssum: 50 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 50 000 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. 



Filologen Driftsstøtte Vårsemester 2015 Søknadssum: 50 000 
Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om kroner 50 000 i driftstøtte. Budsjett og regnskap som foreningen har 
sendt med søknaden er uoversiktlig og uferdig. For at Kulturstyret skal kunne behandle søknaden fra foreningen i 
fremtiden, må foreningen som minimum svare på eventuelle henvendelser fra Kulturstyret om videre utredning av 
foreningens økonomi innenfor oppgitt frist. Foreningen må rydde opp i regnskapet før foreningen kan søke igjen, det 
innbefatter bl.a å levere regnskap for den perioden som foreningen har søkt støtte til før.  
 
Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12. 
 
 
Samfunnsviter'n Publikasjonsstøtte Vårsemester 2015 Søknadssum: 30 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 30 000 i publikasjonsstøtte 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: 
 
Student Undervisningen på Medisin (SUM) Driftsstøtte Hele 2015 Søknadsbeløp: 30 000 
Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om kroner 30000 i driftstøtte. I følge Kulturstyrets tildelingskriterier gis 
det ikke støtte til tiltak som kan eller bør falle innenfor rammen av undervisningen ved instituttene (jf. § 3.1 e). 
Videre vektlegges tildelingskriterier §§1.3 b og 1.3 f særlig i totalvurderingen.  
 
Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12. 
 
 
AIESEC BI Prosjektstøtte  Søknadsbeløp: 3 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 3 000 i prosjektstøtte 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. 
 
 
Creativum Studentforening Driftsstøtte Vårsemester 2015 Søknadsbeløp: 8 691 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 6 000 i driftsstøtte til foreningen våren 2015, summen er inkludert 
oppstartsstøtte på kroner 2 000. 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. 



UiO Paintballforening (UPF) Prosjektstøtte  Søknadsbeløp: 40 000 
Velferdstingets Kulturstyre har behandlet prosjekt og drift søknaden foreningen sendte sammen. Kulturstyret 
bevilger kroner 10 000 i støtte til foreningen. Bakgrunnen for bevilgningens størrelse er en sammenlikning med andre 
foreninger med liknende aktivitet. Disse midlene er forbeholdt drift. Kulturstyret er positiv til foreningens bidrag i det 
totale kulturbildet, men avventer regelmessighet hos nye foreninger før investeringer av denne størrelse vurderes. 
Konto må registreres i foreningens navn, og aktiviteter skal fortrinnsvis finne sted i Oslo/Akershus. 

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. 
 
 
UiO Paintballforening (UPF) Driftsstøtte Vårsemester 2015 Søknadsbeløp: 25 000 
Se vedtak på prosjektstøttesøknad. 
 
Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12. 
 
 
 
Faglige foreninger: 
 
Fagutvalg for kulturhistorie ved Universitetet i Oslo  
 Prosjektstøtte  Søknadsbeløp: 10 510 
Velferdstingets Kulturstyre valgt ikke å etterkomme klagen og står ved avslag på 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. 
 
 
Byråkratene Driftsstøtte Vårsemester 2015 Søknadsbeløp: 7 000  
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 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. 
 
 
  



Ebla studentbokhandel Driftsstøtte Hele 2015 Søknadsbeløp: 9 000  
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 3 000 i driftsstøtte til foreningen 2015. Bakgrunnen for bevilgningens 
størrelse er en sammenlikning med andre foreninger, samt en vurdering av foreningens totale økonomiske 
situasjon.Foreningen må ta regnskapskurs hos SiO Foreninger, 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. 
 
 
Ingeniørfabrikken Driftsstøtte Vårsemester 2015 Søknadsbeløp: 5 000  
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. Foreningen må ta regnskapskurs hos SiO Foreninger, 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. 
 
 
Menageriet Prosjektstøtte  Søknadsbeløp: 3 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 3 000 i prosjektstøtte til foreningen. Kulturstyret forventer dette fremover 
vil inngå, dersom det skal videreføres neste semester.   
 
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. 
 
 
International Veterinary Students Association - IVSA  
 Driftsstøtte Hele 2015 Søknadsbeløp: 10 000  
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 5 000 i driftsstøtte til foreningen 2015. Kulturstyret påpeker at det ikke gis 
støtte til reiser for aktive i foreningen (jf. § 3.1 b.) og denne bevilgning skal derfor gå til sosialfaglige opplegg. 

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. 
 
 



Frederik Driftsstøtte Vårsemester 2015 Søknadsbeløp: 10 000  
Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om kroner 10 000 i prosjektstøtte, da det mangler oppdatert informasjon 
om foreningen. Foreningen må oppdatere informasjonen om foreningen på "Min Forening"; beskrivelse, medlemstall 
mv og laste opp siste versjon av vedtekter. 
 
Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12. 
 

Lingvistisk studentforening Driftsstøtte Vårsemester 2015 Søknadsbeløp: 2 500  
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 2 500 i driftsstøtte til foreningen våren 2015. Foreningen må få 
søknadsveiledning hos SiO Foreninger, 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. 
 
Terra Driftsstøtte Vårsemester 2015 Søknadsbeløp: 6 200  
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 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. 
 
 
 
Livssyn: 
   
Oslo Kristelige Studentforbund Driftsstøtte Hele 2015 Søknadsbeløp: 20 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 5 000 i driftsstøtte til foreningen 2015. Bakgrunnen for bevilgningens 
størrelse er en sammenlikning med andre foreninger, samt en vurdering av foreningens totale økonomiske situasjon. 
Kulturstyret påpeker at det ikke gis støtte til reiser for aktive i foreningen (jf. § 3.1 b.) og at det er mulighet for å låne 
lokaler på UiO og DNS gratis. 

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: 
 
Farmasøytenes Idrettsforening FIF Driftsstøtte Hele 2015 Søknadsbeløp: 15 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 11 000 i driftsstøtte til foreningen 2015. Bakgrunnen for bevilgningens 
størrelse er en sammenlikning med andre foreninger med liknende aktivitet. Foreningen må ta regnskapskurs hos SiO 
Foreninger, 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. 
 
 
Osloensis Squash Driftsstøtte Høstsemester 2015 Søknadsbeløp: 9 000 
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. 
 

 

Musikk & Teater: 
 
Kling Kokos Driftsstøtte Vårsemester 2015 Søknadsbeløp: 5 000  
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 5 000 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 
 
 
Medisinerstudentenes revy Prosjektstøtte  Søknadsbeløp: 15 000 
Velferdstingets Kulturstyret avslår søknad om 15 000 kroner i prosjektstøtte. Dette er basert på vurdering av 
foreningens økonomi. Det vurderes at foreningen ikke trenger støtte fra Kulturstyret til å gjennomføre 
arrangementet. 
 
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 
 



Medisinerstudentenes revy Underskuddsgaranti  Søknadsbeløp: 15 000  
Velferdstingets Kulturstyret avslår søknad om 15 000 kroner i underskuddsgaranti. Dette er basert på vurdering av 
foreningens økonomi. Det vurderes at foreningen ikke trenger støtte fra Kulturstyret til å gjennomføre 
arrangementet. 
 
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 
 
 
Gullstrupene Driftsstøtte Vårsemester 2015 Søknadsbeløp: 15 000  
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 
 
 
Oslo Medisinske Pikekor Driftsstøtte Hele 2015 Søknadsbeløp: 5 000  
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 5 000 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 
 
 
Studentorchesteret Biørneblæs Driftsstøtte Hele 2015 Søknadsbeløp: 21 997  
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 13370 i driftsstøtte til foreningen 2015. Kulturstyret oppfordre foreningen 
til å søke støtte fra andre steder. 
 
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: 
 
Vietnamesisk studentforening i Oslo (VSO) Driftsstøtte Vårsemester 2015 Søknadsbeløp: 10 000  
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 7 000 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 
 
 
Palestinakomiteen Blindern Driftsstøtte Hele 2015 Søknadsbeløp: 7 000  
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 2 500 i driftsstøtte til foreningen 2015. Bakgrunnen for bevilgningens 
størrelse er basert på vurdering av foreningens økonomi, samt at dette bare er støtte til våren. Foreningen kan søke 
på nytt 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 
 
 
Skeivt Studentforum Driftsstøtte Hele 2015 Søknadsbeløp: 15 000  
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 4 000 i driftsstøtte til foreningen våren 2015. Bakgrunnen for 
bevilgningens størrelse er basert på vurdering av foreningens økonomi. Videre at det ikke gis støtte til reiser for 
aktive i foreningen (jf. § 3.1 b) og at dette bare er støtte til våren. Foreningen kan søke på nytt 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 
 
 
FjellVett Driftsstøtte Vårsemester 2015 Søknadsbeløp: 5 000  
Velferdstingets Kulturstyret avslår søknad om 5 000 kroner i drift. Kulturstyret vektlegger § 1-3c, d og f i 
tildelingskriteriene; økonomistyring og driftskvalitet, utnyttelse av muligheter til egeninntjening og søkers posisjon i 
det totale kulturbildet. 
 
Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12 
 
 
  



Amnesty International Blindern Driftsstøtte Vårsemester 2015 Søknadsbeløp: 13 000  
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 10 000 i driftsstøtte til foreningen våren 2015. Bakgrunnen for 
bevilgningens størrelse er basert på vurdering av foreningens økonomi. 
 
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 
 
 
Start UiO Prosjektstøtte  Søknadsbeløp: 25 000 
Velferdstingets Kulturstyret avslår søknad om 25 000 kroner i drift/10 000kr i underskuddsgaranti. Utfra et helhetlig 
prioriteringshensyn samt en vurdering av foreningens økonomi, anser Kulturstyret ytterligere støtte som overflødig. 
 
Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12 
 
 
Amnesty Jus Oslo Driftsstøtte Vårsemester 2015 Søknadsbeløp: 4 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 4 000 i driftsstøtte til foreningen våren 2015. Kulturstyret understreker at 
foreningen må legge ved regnskap ved neste søknad. 
 
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: 
 
Litteraturtidsskriftet Lasso Publikasjonsstøtte Vårsemester 2015 Søknadsbeløp: 10 000  
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 8 000 i publikasjonsstøtte 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. 
 
 
  



Ung Teologi Publikasjonsstøtte Hele 2015 Søknadsbeløp: 20 000  
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 10 000 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. 
 
 
Teknovatøren Driftsstøtte Vårsemester 2015 Søknadsbeløp: 10 000  
Velferdstingets Kulturstyret avslår søknad om 10 000 kroner i drift. Budsjett og regnskap som foreningen har sendt 
med søknaden er uoversiktlig og uferdig, Kulturstyret har derved ikke mulighet for å behandle søknaden. Foreningen 
må ta regnskapskurs hos SiO Foreninger, dersom foreningen ønsker å søke Kulturstyret igjen. 
 
Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12 
 
 
Filosofisk supplement Publikasjonsstøtte Vårsemester 2015 Søknadsbeløp: 25 000  
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 15 000 i publikasjonsstøtte til foreningen i 2015.Foreningen må ta 
regnskapskurs hos SiO Foreninger, 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. 
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