
KULTURSTYREMØTE – desember 2016 

 

Tid: Onsdag 14. desember 2016, klokken 16:45 

Sted: Villa Eika, møterom i 2. etasje. 

 

Til stede: Svein Vadset Tømmerdal dy (UiO), Mikkel Lahlum (UiO), Joel Gianni (HiOA), Gunvor Evenrud (UiO), 

Felicitas Scheffknecht (UiO), Gunvor Evenrud (UiO), Svend Sondre Frøhaug (NIH), Jeanette Viken (UiO), Idun 

Kløvstad (UiO) og Kamilla Skallerud (MTH) 

Meldt forfall: Fujan Parsa (UiO)  

Ikke møtt: Munir Jabar (HCK) 

 

 

Svein Tømmerdal er inhabil i behandling av søknader fra denne foreningen 

STORE   

Veterinærmedisinsk Studentforening Driftsstøtte Høstsemester 2016 50,000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 10 000 i driftstøtte til foreningen høsten 2016.  

 

Bakgrunnen for vedtaket er en helhetlig vurdering av foreningens økonomi. Kulturstyret oppfordrer foreningen 

til å delta på et søkerkurs hos 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 Kulturstyrets vedtekter § 12.  

     

Studieprogramforeninger   

Studentenes Elektronikkforening (SEF) Driftsstøtte Høstsemester 2016 5,000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 3 000 i driftstøtte til foreningen høsten 2016, forutsatt opprettelse av 

foreningskonto. 
 

Bakgrunnen for vedtaket er en helhetlig vurdering av foreningens økonomi – Foreningen må legge ved alle 

inntektskilder i regnskap. Dette gjelder også ved salg av mat og drikke. 

 

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. 

 

Fysikkforeningen Driftsstøtte Høstsemester 2016 13,000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 3 000 i driftstøtte til foreningen høsten 2016. 
 

Bakgrunnen for vedtaket er at Kulturstyret ikke ønsker å støtte kjøp av flere t-skjorter i den grad det legges opp 

til, når det utfra regnskapet ser ut til å være mange på lager fra før. Kulturstyret anmoder foreningen om å rydde 

opp i fremvisningen av regnskapet.  

 

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. 

 

 

   

Instituttforeninger   

Cybernetisk Selskab Driftsstøtte Høstsemester 2016 15,000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 10 000 i driftstøtte til foreningen høsten 2016. 



 

Bakgrunnen for vedtaket er en helhetlig vurdering av foreningens økonomi. 
 

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. 
   

       

Politiske foreninger   

Feministisk forum Publikasjonsstøtte Høstsemester 2016 18,000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 12 000 i publikasjonsstøtte til foreningen høsten 2016. 

 

Søker må avgrense finansieringsansvaret av lanseringsfest til én instans – hvis ikke vil det regnes som en ugyldig 

søknad grunnet dobbeltfinansiering som er i strid med våre tildelingskriterier.  
 

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 og teaterforeninger   

Sangvinerne Driftsstøtte Hele 2016 15,000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 3 500 i driftstøtte foreningen høsten 2016.  

 

Bakgrunnen for vedtaket er at Kulturstyret behandler søknaden som en søknad om driftsstøtte for høsten, ikke 

for hele året som det søkes om. 

 

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. 

 

Sangvinerne Underskuddsgaranti 3,000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger avslår søknaden om underskuddsgaranti ettersom arrangementet allerede 

har funnet sted.  

 

Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12. 

 

 

Medicinsk Paradeorchæster Driftsstøtte Hele 2016 15,000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 7 500 i driftstøtte foreningen høsten 2016.  

 

Bakgrunnen for vedtaket er at Kulturstyret behandler søknaden som en søknad om driftsstøtte for høsten, ikke 

for hele året som det søkes om. 

 

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. 

 

 

Chorus Mixtus Driftsstøtte Høstsemester 2016 15,000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 7 500 i driftstøtte foreningen høsten 2016.  

http://www.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. 

 

   

Livssynsforeninger (Religiøse)   

Oslo Kristelige Studentforbund Driftsstøtte Høstsemester 2016 1,000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 1 000 i driftstøtte til foreningen høsten 2016. Egenkapitalnivået til 

søker bør tilpasses reellt behov og aktivitetsnivå for fremtidige søknader. 
 

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. 
 

 

Interesse- og hobbyforeninger   

Skeivt Studentforum Driftsstøtte Hele 2016 15,000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 3 000 i driftstøtte foreningen høsten 2016.  

 

Bakgrunnen for vedtaket er at Kulturstyret behandler søknaden som en søknad om driftsstøtte for høsten, ikke 

for hele året som det søkes om.  

 

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. 

   

  

   

Tidsskrifter og medier   

Teknovatøren Driftsstøtte Høstsemester 2016 10,000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 7 000 i driftstøtte til foreningen høsten 2016. 
 

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. 
 

   

Internasjonale og etiske foreninger   

Vietnamesisk studentforening i Oslo (VSO) Prosjektstøtte 4,600 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 4 600 i prosjektstøtte til nyttårsballet. 

 

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. 

 

 

Ghana Students' Association, Oslo Prosjektstøtte 4,000 

The Culture Board grants your organization NOK 1 000 in project funding.  

 



We do not ordinarily consider celebrating annual occasions such as an end of the year party to be sufficiently 

irregular or exceptional enough to be understood as a project. We expect such events to be included in an 

application for general operations in the future, with accounting. 

 

This is a strict one-time-only exception made to a project application relating to these kinds of activities.  

 

Information about complaints is to be found in the regulations of the Culture Board. 

 

 

NESCO - Nepalese Student Community in Oslo Driftsstøtte Høstsemester 2016 13,507 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 4 000 i driftstøtte foreningen høsten 2016. Kulturstyret oppfordrer 

foreningen til å finne flere inntektskilder som for eksempel 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 Kulturstyrets vedtekter § 12. 

 

Humanitære- og ideelle foreninger   

Spire Oslo Driftsstøtte Høstsemester 2016 5,645 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 1 106 i driftstøtte til foreningen høsten 2016. 
 

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   

Blindern Rockeswing Driftsstøtte Høstsemester 2016 4,935 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 4 935 i driftstøtte til foreningen høsten 2016. 
 

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 klokken 18:40 

Referent: Suzanne Sagli 

 

 

 


