
Kulturstyremøte 5. november 
 
Til stede: Leder: Sigrid Mæhle Grimsrud (UiO), nestleder: Svein V. Tømmerdal (UiO), Stine Molteberg (UiO), Camilla Holm 
(UiO), Niklas Myklebost (NITH), Jeanette Viken (UiO) og Sigmund Berg (UiO) 
 
 
 

Møtestart klokken 16:15 
 
Innledende diskusjon: 
Sigrid innleder med å informere om tildeling fra VT. Kulturstyret får det samme som i fjor, uten justeringer verken for 
prisstigning eller nye satsninger. Det blir derfor effektivt et kutt i tildelingene til Kulturstyret. Videre informerte Sigrid 
om at ERGO skal ikke ha penger mer og høyst sannsynlig heller ikke OSI hyttene.   
Kulturstyret diskuterte om det fortsatt kan gis støtte til JURK og JUSSBUSS, eller om de burde søke direkte av 
Velferdstinget fremover. 
 
 
Søknadsgeneratoren: http://kulturstyret.studentvelferd.no/ 
 
 

Søknadsbehandling klokken 16:30 
 
 

Store foreninger: 
 
JURK Driftsstøtte 2014  Søknadsbeløp: 120 000 
Velferdstingets Kulturstyre har valgt ikke å etterkomme klagen på søknaden om 120 000 og står ved første vedtak på 
søknaden. Kulturstyret understreker at det i stor grad blir sett bort fra kriteriene for at det kan gi støtte til foreningen.  
 
Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12. 
 
 

Nye foreninger: 
 
Norsk Pseudoatletisk Forening Prosjektstøtte  Søknadsbeløp: 60 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 5 000 i prosjektstøtte. Kulturstyre understreker at dette er høyt nivå for 
støtte sammenliknet med andre foreninger med liknende aktivitetsnivå, men det er gjort et unntak da foreningen er 
helt ny. 
 
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 utsetter søknaden om kroner 10 000 i driftstøtte høsten 2014, da budsjettet er uklart og 
uoversiktlig. Foreningen bedes å ta kontakt med SiO og delta i et søkerkurs. 
 
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. 

http://kulturstyret.studentvelferd.no/


Faglige foreninger: 
 
Sosialantropologisk forening (SAF) Driftsstøtte Høstsemester 2014 Søknadsbeløp: 21 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 5 000 i driftsstøtte til foreningen høsten 2014. Bakgrunnen for 
bevilgningens størrelse er en sammenlikning med andre foreninger med liknende aktivitetsnivå, samt en vurdering av 
den 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. 
 
 
Make And Do Driftsstøtte Høstsemester 2014 Søknadsbeløp: 21 045 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 6 000 i driftsstøtte til foreningen høsten 2014. Bakgrunnen for 
bevilgningens størrelse er en sammenlikning med andre foreninger med liknende aktivitetsnivå, samt en vurdering av 
den 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. 
 
Make And Do Prosjektstøtte  Søknadsbeløp: 10 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 5 000 i prosjektstøtte til juleball. Bakgrunnen for bevilgningens størrelse er 
en sammenlikning med andre foreninger med liknende aktivitetsnivå, samt en vurdering av den totale økonomiske 
situasjon. Foreningen oppfordres til å søke drift til denne type arrangementer i fremtiden.   
 
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. 
 
Make And Do Prosjektstøtte  Søknadsbeløp: 17 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 5 000 i investeringsstøtte til utstyr til Kjeller Mikrobryggeri. Bakgrunnen 
for bevilgningens størrelse er en sammenlikning med andre foreninger med liknende aktivitetsnivå, samt en 
vurdering av den 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. 
 
 
  



Linjeforening for bachelor i ernæringsfysiologi ved Bjørknes Høyskole  
 Driftsstøtte Høstsemester 2014 Søknadsbeløp: 12 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 5 000 i driftsstøtte, summer er inkludert oppstartsstøtte på kroner 2000. 
Bakgrunnen for bevilgningens størrelse er en sammenlikning med andre foreninger med liknende aktivitetsnivå, samt 
en vurdering av den 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. 
 
 
Studentforeningen Frappé Driftsstøtte Høstsemester 2014 Søknadsbeløp: 20 000 
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. 
 
 
Schmok Driftsstøtte Høstsemester 2014 Søknadsbeløp: 4 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 4 000 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. 
 
 
Terra Driftsstøtte Høstsemester 2014 Søknadsbeløp: 7 750 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 7 750 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. 
 
 
  



Idrett: 
 
Medicinske Vinterleker Prosjektstøtte  Søknadsbeløp: 15 000 
Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om kroner 15 000 i prosjektstøtte i 2015. Kulturstyret kan ikke fatte 
vedtak om en prosjektsøknad for neste år. Foreningen må sende søknaden, etter årsskiftet. 
 
Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12. 
 
 
 
Musikk & Teater: 
 
Medisinerstudentenes revy Prosjektstøtte  Søknadsbeløp: 15 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 10 000 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. 
 
 
 
Tverrfaglige foreninger: 
 
Brothers in Brew Driftsstøtte Høstsemester 2014 Søknadsbeløp: 3 500 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 3 500 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. 
 
 
GiGass! Driftsstøtte Høstsemester 2014 Søknadsbeløp: 40 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 13 000 i driftsstøtte til foreningen høsten 2014. Bakgrunnen for 
bevilgningens størrelse er en sammenlikning med andre foreninger med liknende aktivitetsnivå, samt en vurdering av 
den 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. 
 
 
  



 Spire Oslo Driftsstøtte Høstsemester 2014 Søknadsbeløp: 10 749 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 4 000 i driftsstøtte til foreningen høsten 2014. Bakgrunnen for 
bevilgningens størrelse er en sammenlikning med andre foreninger med liknende aktivitetsnivå, samt en vurdering av 
den totale økonomiske situasjon. Kulturstyret oppfordrer foreningen til å ta SiO Foreningers regnskapskurs. 
 
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. 
 
 
FN Studentforum Driftsstøtte Høstsemester 2014 Søknadsbeløp: 2 500 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 2 500 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. 
 
 
 
Medier: 
 
Veneficus Tidsskriftet Publikasjonsstøtte 2014 Søknadsbeløp: 5 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 5 000 i publikasjonsstøtte i 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 
 
 
Samfunnsgeografen Publikasjonsstøtte 2014 Søknadsbeløp: 3 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 3 000 i publikasjonsstøtte i 2014. Kulturstyret oppfordrer foreningen til å 
ta SiO Foreningers regnskapskurs. 
 
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 
 
 
  



Feministisk Forum Publikasjonsstøtte 2014 Søknadsbeløp: 20 000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 12 000 i publikasjonsstøtte i 2014. Kulturstyret oppfordrer foreningen til å 
ta SiO Foreningers regnskapskurs. 
 
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 
 
 
 
 
 

Møteslutt 18:30 
 

Referent: Sarah Sørensen 
 
 
 


