
 

Referat møte 06.09.2017 

Dato: Onsdag, 21. juni 
Sted: Villa Eika, møterom i 2. etasje 
Tid ved møtestart: kl. 16.30 
Tilstede:  
Felicitas Scheffknecht (UiO), Marius Frans Linus Hillestad (UiO),  

Emilie Skjold Pettersen (UiO), Emma van de Wetering (HiOA),  

Idun Kløvstad (UiO), Kamilla Skalleberg (HiOA), Synthia Zaman (UiO), Henrik Bjørndalen (UiO), 

og Henrik Hung Haram (UiO) 

 

Meldt forfall: 
Fujan Parsa (UiO), Marte Raknerud Hoel (HiOA), Ida Kristine Gangstø Berg (UiO) 

 

Ikke møtt: 

Hastevedtak 

Felicitas Scheffknecht og Henrik Hung Haram er inhabile i behandling av søknader fra 
etterfølgende forening. 

Samfunnsvitenskapelig 
Fakultetsforening (SVFF) 

Prosjektstøtte Søkt: 9,000 Tildelt: 9,000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 9 000 i prosjektstøtte.  

 

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 Velferdstingets vedtekter § 9-8 
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Store Foreninger 

Kjellerutvalget, Traugots 
Kjeller 

Driftstøtte Høst 2017 Søkt: 50,00 Tildelt: 50,000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 50 000 i driftstøtte til foreningen høstsemesteret 2017. 

Kulturstyret anbefaler at foreningen deltar på et regnskapskurs i regi av SiO Foreninger, samt personlig 

veiledning. Videre anbefaler vi at foreningen begynner å ta en medlemskontingent. 

 

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 Velferdstingets vedtekter § 9-8 

 

 

Kjellerutvalget, Traugots 
Kjeller 

Prosjektstøtte Søkt: 3,000 Tildelt: 3,000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 3 000 i prosjektstøtte til foreningen. Kulturstyret anbefaler at 

foreningen deltar på et regnskapskurs i regi av SiO Foreninger, samt personlig veiledning. Videre anbefaler 

vi at foreningen begynner å ta en medlemskontingent. 

 

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 Velferdstingets vedtekter § 9-8 

 

 

Feministisk Forum Prosjektstøtte Søkt: 30,000 Tildelt: 30,000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 30 000 i prosjektstøtte til foreningen.  

 

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 Velferdstingets vedtekter § 9-8 

 

 

Sosiale NIH Driftstøtte Hele 2017 Søkt: 25,000 Avslått 
Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om driftstøtte for hele 2017. I følge Kulturstyrets 

tildelingskriterier har foreninger ikke anledning å søke om helårsstøtte om høsten (jf. Tildelingskriteriene pkt. 

5.2.). 

 

Informasjon om klageadgang er gitt i Velferdstingets vedtekter § 9-8 
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Idun Kløvstad er inhabil i behandling av søknader fra etterfølgende forening. 

Realistforeningen Prosjektstøtte Søkt: 17,000 Tildelt: 15,000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 15 000 i prosjektstøtte til foreningen.  

 

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 Velferdstingets vedtekter § 9-8 

 

 

Felicitas Scheffknecht og Henrik Hung Haram er inhabile i behandling av søknader fra 
etterfølgende forening. 

Samfunnsvitenskapelig 
Fakultetsforening (SVFF) 

Prosjektstøtte Søkt: 15,000 Tildelt: 15,000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 15 000 i prosjektstøtte.  

 

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 Velferdstingets vedtekter § 9-8 
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Nye Foreninger 

UiO Tennis Driftstøtte Vår 2017 Søkt: 100,000 Avslått 
Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om driftstøtte for hele 2017. I følge Kulturstyrets 

tildelingskriterier har foreninger ikke anledning å søke om støtte for vårsemesteret om høsten (jf. 

Tildelingskriteriene pkt. 5.2.). 

 

Foreningen oppfordres til å søke på nytt etter å ha bearbeidet søknaden. Vi anbefaler kurs og veiledning hos 

SiO Foreninger. 

 

Informasjon om klageadgang er gitt i Velferdstingets vedtekter § 9-8 

 

 

HiOA Tennis Driftstøtte Hele 2017 Søkt: 100,000 Avslått 
Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om driftstøtte for hele 2017. I følge Kulturstyrets 

tildelingskriterier har foreninger ikke anledning å søke om helårsstøtte om høsten (jf. Tildelingskriteriene pkt. 

5.2.). 

 

Foreningen oppfordres til å søke på nytt etter å ha bearbeidet søknaden. Vi anbefaler kurs og veiledning hos 

SiO Foreninger. 

 

Informasjon om klageadgang er gitt i Velferdstingets vedtekter § 9-8 

 

 

Students’ Initiative on 
Foreign Affairs (SIFA) 

Driftstøtte Høst 2017 Søkt: 7,000 Tildelt: 5,160 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 5 160 i driftstøtte til foreningen for høstsemesteret 2017. Kroner 

2000 er å se på som oppstarts støtte, mens kroner 3 160 blir bevilget som vanlig driftstøtte.  

 

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 Velferdstingets vedtekter § 9-8 
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Faglige foreninger 

Alexandria Driftsstøtte Høst 2017 Søkt: 10,000 Tildelt: 6,500 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 6 500 i driftstøtte til foreningen for høsten 2017. Det bes å legge 

ved et regnskap for en lignende periode med neste søknad.  

 

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 Velferdstingets vedtekter § 9-8 

 

 

Menageriet Driftstøtte Høst 2017 Søkt: 9,000 Tildelt: 4,500 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 4 500 i driftstøtte til foreningen for høsten 2017.  

 

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 Velferdstingets vedtekter § 9-8 

 

 

Mathjelpen Prosjektstøtte Søkt: 15,000 Avslått 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger avslår søknaden om prosjektstøtte. Kulturstøtte støtter ikke tiltak som 

bør falle innenfor rammen av undervisningen ved lærestedene (jf. Tildelingskriteriene pkt. 3.1.e.). 

 

Vi anbefaler at foreningen deltar på et regnskapskurs i regi av SiO Foreninger. 

 

Informasjon om klageadgang er gitt i Velferdstingets vedtekter § 9-8 

 

 

Linjeforening for 
Samfunnsernæring 

Driftstøtte Høst 2017 Søkt: 7,000 Tildelt: 2,000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 2 000 i driftstøtte til foreningen for høsten 2017.  

 

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 Velferdstingets vedtekter § 9-8 
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Politiske foreninger 

Oslo Grønne Studenter Driftsstøtte Høst 2017 Søkt: 1,000 Tildelt: 1,000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 1 000 i driftstøtte til foreningen for høsten 2017.  

 

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 Velferdstingets vedtekter § 9-8 

 

 

Oslo Sosialistiske 
Studenter 

Driftstøtte Høst 2017 Søkt: 7,000 Tildelt: 2,000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 2 000 i driftstøtte til foreningen for høsten 2017. Foreningen 

oppfordres til å besøke et regnskapskurs i regi av SiO Foreninger. 

 

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 Velferdstingets vedtekter § 9-8 
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Tverrfaglige Foreninger 

Amnesty International 
Blindern 

Driftstøtte Høst 2017 Søkt: 11,000 Tildelt: 8,000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 8 000 i driftstøtte til foreningen for høsten 2017.  

 

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 Velferdstingets vedtekter § 9-8 

 

 

Amnesty HiOA Driftstøtte Høst 2017 Søkt: 1,500 Avslått 
Velferdstingets Kulturstyre avslår søknaden om driftstøtte på grunn av manglende budsjett.  

 

Foreningen oppfordres til å søke på nytt etter å ha bearbeidet søknaden. Vi anbefaler kurs og veiledning hos 

SiO Foreninger. 

 

Informasjon om klageadgang er gitt i Velferdstingets vedtekter § 9-8 
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Andre Foreninger 

Medisinstudentenes 
Humanitæraksjon 
(MedHum) Oslo 

Driftstøtte Høst 2017 Søkt: 5,000 Tildelt: 2,500 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 2 500 i driftstøtte til foreningen for høsten 2017.  

 

Kulturstyret anbefaler at foreningen deltar på et regnskapskurs i regi av SiO Foreninger.  

 

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 Velferdstingets vedtekter § 9-8 

 

 

Vietnamesisk 
Studentforening i Oslo 
(VSO) 

Driftstøtte Høst 2017 Søkt: 17,000 Tildelt: 5,000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 5 000 i driftstøtte til foreningen for høsten 2017.  

Kulturstyret henviser til § 4.7 om at foreninger som ikke har disposisjonsrett til opptjent overskudd 

etterfølgende år må tilbakeføre gjenstående midler tilsvarende bevilgningen før perioden er omme. Med andre 

ord må overskudd tilbakeføres til Kulturstyret etter årsskiftet og skal ikke gå til et fond. 

 

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 Velferdstingets vedtekter § 9-8 
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Tidsskrifter og Medier 

Observator Driftstøtte Høst 2017 Søkt: 6,000 Tildelt: 5,000 
Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 5 000 i publikasjonsstøtte til foreningen for høsten 2017.  

Foreningen oppfordres til å delta i et regnskapskurs i regi av SiO Foreninger før innsending av neste søknad. 

 

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 Velferdstingets vedtekter § 9-8 
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Musikk og teater  

Oslostudentenes 
Kinoforening 

Driftstøtte Høst 2017 Søkt: 4,000 Avslag 

Velferdstingets Kulturstyre  avslår søknaden om driftstøtte. Vi er ikke villige til å subsidiere kinobilletter i et 

minusbudsjett. 

 

Foreningen oppfordres til å dra på veiledning hos SiO Foreninger og søke på nytt med et budsjett for sosiale 

sammenkomster, som for eksempel DVD-kveldene nevnt i søknaden. 

 

Informasjon om klageadgang er gitt i Velferdstingets vedtekter § 9-8 
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Idrettsforeninger 

Norges Idretthøgskoles 
Idrettslag (NIHI) 

Prosjektstøtte Søkt: 20,000 Tildelt: 9,000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 9 000 i driftstøtte til foreningen for høsten 2017. Kulturstyret 

anbefaler foreningen å delta på et regnskapskurs i regi av SiO Foreninger. 

 

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 Velferdstingets vedtekter § 9-8 

 

 

Møteslutt klokken 19:15 
Referent: Suzanne Sagli 

 

http://www.studentvelferd.no/

