
Kulturstyremøte 3. desember 
 
Til stede: Leder: Sigrid Mæhle Grimsrud (UiO), nestleder: Svein V. Tømmerdal (UiO), Stine Molteberg (UiO), Camilla Holm 
(UiO), Niklas Myklebost (NITH), Jeanette Viken (UiO) 
 
 

 
 

 
Møtestart klokken 16:15 

 
Innledende diskusjon: 
Sigrid orienterte om at det har vært valg i velferdstinget og Svein V. Tømmerdal er valgt som Kulturstyreleder i 2015-
2016. Videre orienteres det om Kulturstyrets oppstartseminar seminar 10.-11. januar. Det er ca. 550 000 kr igjen på 
budsjettet, hvor 200 000 kr settes av til Juss Buss og 50 000 kr skal dekke kostnadene for søknadsgeneratoren. 
 
Kulturstyret (KS) tar diskusjon på problemer med regnskaper og budsjetter som foreningene sender inn, med 
søknadene. Det er flere foreninger som søker kun på bakgrunn av budsjettet for inneværende år, og ingen løpende 
regnskaper er inkludert. KS trenger mere informasjon til å basere vurderingen på. 
Det argumenteres for at det er stor forskjell på prosjekt og drift, og man bør differensiere mellom det. Når det søkes 
på bakgrunn av budsjett og ikke løpende regnskap, blir det misvisende når mye av arrangementene planlagt ikke har 
blitt gjennomført. En løsning kan være at store foreninger oppfordres til å søke for året. KS er ikke enige om at det er 
den best løsning. Alternativt kan man ved søknader semestervis, sette en frist for når det er tilstrekkelig å levere 
søknad med bare budsjett og når det kreves at man i tillegg levere inn regnskap. 
  
Sigrid oppfordrer at KS fremmer endringsforslag på Velferdstingets seminar i februar. 
 
 
Søknadsgeneratoren: http://kulturstyret.studentvelferd.no/ 
 
 

 
 
 
 
 

Søknadsbehandling klokken 16:30 
 
 

Store foreninger: 
 
Filologisk Forening (FF) Driftsstøtte Høstsemester 2014 Søknadsbeløp: 20 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 13 000 i driftsstøtte til foreningen høsten 2014. 
  
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. 
 
 

http://kulturstyret.studentvelferd.no/


(Jeanette er inhabil i behandling av søknad fra denne forening. Kulturstyret diskuterte søknaden på møte og 
tilstedeværende medlemmer innstilte på vedtak, men endelig vedtak for denne søknad ble gjort over epost da 
Kulturstyret ikke var vedtaksdyktig med ett medlem som inhabil.) 
RF-Regi  Prosjektstøtte  Søknadsbeløp: 30 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 30 000 i prosjektstøtte. Foreningen oppfordres til å bli bedre til å utrede 
utleievirksomheten. 
 
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. 
 
 
(Jeanette er inhabil i behandling av søknad fra denne forening. Kulturstyret diskuterte søknaden på møte og 
tilstedeværende medlemmer innstilte på vedtak, men endelig vedtak for denne søknad ble gjort over epost da 
Kulturstyret ikke var vedtaksdyktig med ett medlem som inhabil.) 
Realistforeningen Driftsstøtte Høstsemester 2014 Søknadsbeløp: 25 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 20 000 i driftsstøtte til foreningen høsten 2014. 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. 
 
 
 
Nye foreninger: 
 
UniPlay Driftsstøtte 2014  Søknadsbeløp: 12 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 3 000 i driftsstøtte til foreningen høsten 2014, hele summen er 
oppstartsstøtte. 
  
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. 
 
 
Høydehuset Driftsstøtte Høstsemester 2014 Søknadsbeløp: 10 000 
Velferdstingets Kulturstyre avslår søknad om 10 000 kroner i driftsstøtte. Kulturstyreleder har i samtale med 
foreningen vedtatt at foreningen søker drift tidlig 2015. Forneningen oppfordres til å delta på søkerkurs hos SiO 
Foreninger. 
 
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: 
 
BABEL filmklubb Driftsstøtte Høstsemester 2014 Søknadsbeløp: 8 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 8 000 i driftsstøtte til foreningen høsten 2014. 
  
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: 3 167 
Velferdstingets Kulturstyre avslår søknad om 3 167 kroner i prosjektstøtte. Siden ølbryggeri har blitt en del av driften, 
må det fremover inkluderes i en driftssøknad. 
 
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. 
 
 
Studentutvalget ved Barratt Due musikkinstitutt Prosjektstøtte  Søknadsbeløp: 22 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 10 000 i prosjektstøtte. Bakgrunnen for bevilgningens størrelse er en 
sammenlikning med andre foreninger med liknende aktivitet, aktivitetsnivå og antall SiO-studenter som treffes av 
tilbudet. 
 
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. 
 
 
Byråkratene Driftsstøtte Høstsemester 2014 Søknadsbeløp: 8 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 5 000 i driftsstøtte til foreningen høsten 2014. Foreningen oppfordres til å 
ta Studentlivs søknadskurs for å bedre sine søknader. Foreningen er tidligere oppfordret til å ta kontakt med SiO 
Foreninger for å løfte søknaden, og Kulturstyret forventer nå at det blir gjort. 
  
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. 
 
 
 



Studentenes Elektronikkforening (SEF) Driftsstøtte Høstsemester 2014 Søknadsbeløp: 8 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 5 000 i driftsstøtte til foreningen høsten 2014. Foreningen oppfordres til å 
søke fakultet/instituttet om støtte også. 
  
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: 
 
Dancing Doctors Driftsstøtte 2014  Søknadsbeløp: 10 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 8 000 i driftsstøtte til foreningen høsten 2014. Kulturstyret oppfordrer 
foreningen til å se etter mulig støtte fra aktivitetsmidler fra UiO, om ikke det er gjort tidligere. 
  
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: 
 
(Svein er inhabil i behandling av søknad fra denne forening. Kulturstyret diskuterte søknaden på møte og 
tilstedeværende medlemmer innstilte på vedtak, men endelig vedtak for denne søknad ble gjort over epost da 
Kulturstyret ikke var vedtaksdyktig med ett medlem som inhabil.) 
UKA på Blindern Prosjektstøtte  Søknadsbeløp: 50 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 50 000 i prosjektstøtte. Forhåpentligvis får mange studenter i Oslo og 
Akershus deltatt på arrangementet. Lykke til! 
 
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. 
 
 
  



A Scalpella Driftsstøtte Høstsemester 2014 Søknadsbeløp: 12 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 5 000 til foreningen høsten 2014. Kulturstyret vil oppfordre foreningen til å 
søke støtte for et år av gangen, om dette er noe foreningen føler kan passe. Vi ønsker også å oppfordre foreningen til 
å søke støtte tidligere på året/semesteret for forutsigbarhet. 
 
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: 
 
Internasjonalt årlig julebord Prosjektstøtte  Søknadsbeløp: 15 000 
Velferdstingets Kulturstyre avslår søknad om 15 000 kroner i prosjektstøtte. I følge Kulturstyrets tildelingskriterier, må 
søknad om midler til enkeltarrangement være Kulturstyret i hende slik. 
 
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. 
 
 
Latinamerikansk forening (ALA) Driftsstøtte Høstsemester 2014 Søknadsbeløp: 14 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 5 000 i driftsstøtte til foreningen høsten 2014. Bakgrunnen for 
bevilgningens størrelse er en sammenlikning med andre foreninger med liknende aktivitet, aktivitetsnivå og antall 
SiO-studenter som treffes av tilbudet. 
  
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. 
 
 
Sosiale NIH Driftsstøtte 2014  Søknadsbeløp: 20 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 10 000 i prosjektstøtte. Det er da tatt høyde for arrangementer i 2014, 
samt det første arrangementet 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. 
 
 

Møteslutt 19:30 
 

Referent: Sarah Sørensen 


