
KULTURSTYREMØTE – JUNI 2016 

 

Tid: Onsdag 22. juni 2016, klokken 16:40 

Sted: Villa Eika, møterom i 2. etasje. 

 

Til stede: Svein Vadset Tømmerdal dy (UiO), Jeanette Viken (UiO), Mikkel Lahlum (UiO), Joel Gianni (HiOA), Tangni 

Dahl-Jørgensen (UiO) og Torgrim Talleraas. 

Meldt forfall: Gunvor Evenrud (UiO), Svend Sondre Frøhaug (NIH), Fujan Parsa (UiO), Maria Yun Tjelle Bakke 

(WH), Håkon Igland og Kamilla Skallerud (MTH). 

Ikke møtt: Munir Jabar (HCK) 

 

 

 

 
 
 

HASTEVEDTAK    
 

Hastevedtak siden forrige møte (22. april) 

Norges Idretthøgskoles Idrettslag (NIHI) Prosjektstøtte  Søknadsbeløp: 9 866 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 6 000 i prosjektstøtte til sommerfesten. 

 

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. 

 

 

Behandlet over epost grunnet inhabilitet av de som stilte på møtet. 

Samfunnsvitenskapelig Fakultetsforening (SVFF) Prosjektstøtte Søknadsbeløp: 25 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 10 000 i underskuddsgaranti til foreningens jubileumsmarkering (jf. 

Kulturstyrets tildelingskriterier 2.2 a). Bakgrunnen for bevilgningens størrelse er estimerte utgifter og en 

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. 

 

 

Behandlet over epost grunnet inhabilitet av de som stilte på møtet. 

Realistforeningen Prosjektstøtte Søknadsbeløp: 25 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 10 000 i prosjektstøtte til forkus- og semesterstartsuken ved 

Universitetet i Oslo. Bakgrunnen for bevilgningens størrelse er estimerte utgifter og en 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. 

 

  



STORE   

 

Oslostudentenes Idrettsklubb (OSI) Prosjektstøtte Søknadsbeløp: 100 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 80 000 i prosjektstøtte til studentidrettsfestival. Bakgrunnen for 

bevilgningens størrelse er en vurdering av prosjektbeskrivelsen; Kulturstyret oppfatter at enkelte poster kan 

tilpasses en lavere total bevilgning enn den forespurte summen. 

  

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. 

 

 

Fadderuka på MF Driftsstøtte Høstsemester 2016 Søknadsbeløp: 30 000 

Velferdstingets Kulturstyret avslår søknaden om driftstøtte på kroner 30 000 til Fadderuka på MF. Bakgrunnen 

for vedtaket er at det anses som dobbelfinansiering da foreningen får direkte støtte av Velferdstinget. ( Jf. § 3.1.a 

i Kulturstyrets tildelingskriterier.)  

 

Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12. 

 

 

Medicinerforeningen Driftsstøtte Vårsemester 2016 Søknadsbeløp: 30 000 

Velferdstingets Kulturstyret avslår søknaden om driftstøtte på kroner 30 000 foreningen. Bakgrunnen for 

vedtaket er søknaden er mangelfull og budsjettet er uklart. Foreningen bør overveie i fremtiden å søke 

driftsstøtte for et år om gangen. En representant fra Kulturstyret vil ta kontakt for nærmere redegjørelse. 

 

Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12. 

 

 

Fadderordningen OTS  HiOA Prosjektstøtte Søknadsbeløp: 90 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 60 000 i prosjektstøtte til avholdelse av konsert i St. Hanshaugen 

park. Bakgrunnen for bevilgningens størrelse er en av vurdering av arrangementets størrelse og innhold i 

sammenlikning med liknende opplegg. Kulturstyret understreker at dette er et unntaksvedtak da Kulturstyret 

vanligvis støtter fadderordninger ved offentlige utdanningsinstitusjoner. Tiltaket regnes likevel som såpass langt 

utenfor hva som bør forventes av en utdanningsinstitusjons ansvar, samtidig som vi regner det som et viktig 

tiltak for semesterstart for studentene i Oslo og Akershus, at vi anser tiltaket som støtteverdig. 

  

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. 

 

 

Organisasjonen Amatøren Driftsstøtte Hele 2016 Søknadsbeløp: 30 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 15 000 i driftsstøtte til foreningen i 2016. Kulturstyret oppfatter ingen 

tydelig erklært grunn til å øke tilskudd fra tidligere perioder. 

 

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. 

 

 

 

 



 

 

Veterinærmedisinsk Studentforening Driftsstøtte Vårsemester 2016 Søknadsbeløp: 30 000 

Velferdstingets Kulturstyret avslår søknaden om driftstøtte på kroner 30 000 til foreningen.  

Bakgrunnen for vedtaket er at det anses som dobbelfinansiering da foreningen får direkte støtte av 

Velferdstinget. ( Jf. § 3.1.a i Kulturstyrets tildelingskriterier.)  
 

Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12. 

 

 

Nicolai Solheim Prosjektstøtte Søknadsbeløp: 232 798 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 158 302 i prosjektstøtte til innkjøp av utstyr i forbindelse med større 

arrangementer på Weekend Society. Bakgrunnen for bevilgningens størrelse er en av vurdering av budsjettet for 

innkjøp av utstyret. Det gis derved det fulle søknadsbeløp uten mva. da det vurderes at det er mulig å få innkjøpt 

uten mva. Kulturstyret regner det som mulig å utarbeide en mer gunstig avtale med forhandleren, deriblant 

gjennom erfaring fra foreninger som driver tilsvarende innkjøp (RF-regi).  

 

Utbetalingen av denne bevilgningen betinges av at det foreligger en kontrakt som regulerer forvaltning av 

midlene. Den vil bli forelagt inne kort tid, og hvis den ikke godtas, vil bevilgningen kreves tilbakebetalt. 

  

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. 

 

 

Det Norske Studentersamfund Prosjektstøtte Søknadsbeløp: 90 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 15 000 i prosjektstøtte til trykking av brosjyre om arrangementer 

under studiestart på tvers av utdanningsinstitusjonene i Oslo. Kulturstyret har tiltenkt kroner 5000 direkte til 

trykkingen, ber om at det legges opp til større grad av selvfinansiering ved f.eks. annonseinntekter. 

 

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   

 

Fadderforeningen ØAS Prosjektstøtte Søknadsbeløp: 25 000 

Velferdstingets Kulturstyret avslår søknaden om prosjektstøtte på kroner 25 000 til fadderuken 2016. 

Bakgrunnen for vedtaket er at det anses som institusjon sitt ansvars å finansiere slike tiltak. ( Jf. § 3.1.f i 

Kulturstyrets tildelingskriterier.)  

 

Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12. 

 

Fadderforeningen EST HiOA Prosjektstøtte Søknadsbeløp: 25 650 

Velferdstingets Kulturstyret avslår søknaden om prosjektstøtte på kroner 25 650 til fadderuken. Bakgrunnen for 

vedtaket er at det anses som institusjon sitt ansvars å finansiere slike tiltak. ( Jf. § 3.1.f i Kulturstyrets 

tildelingskriterier.)  

 

Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12. 

 

 



Fadderforeningen ØAS Prosjektstøtte Søknadsbeløp: 12 200 

Velferdstingets Kulturstyret avslår søknaden om prosjektstøtte på kroner 12 200 til vakthold i fadderuken. 

Bakgrunnen for vedtaket er at det anses som institusjon sitt ansvars å finansiere slike tiltak. ( Jf. § 3.1.f i 

Kulturstyrets tildelingskriterier.)  

 

Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12. 

 

 

Linjeforening for Osteopati Prosjektstøtte Søknadsbeløp: 5 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 3 000 i prosjektstøtte foreningen, summen inkluderer 2 000 i 

oppstartstøtte). Bakgrunnen for bevilgningens størrelse er en vurdering av foreningens økonomi og aktivitet og 

at Kulturstyret ikke ønsker å støtte investering i t-skjorte til foreningen ennå. 

  

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. 

 

 

HiveMind Driftsstøtte Høstsemester 2016 Søknadsbeløp: 20 500 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 5 000 i driftstøtte foreningen høsten 2016, summen inkluderer 2 000 

i oppstartstøtte). Bakgrunnen for bevilgningens størrelse er en vurdering av foreningens økonomi og en 

sammenlikning med andre foreninger. Videre støtter Kulturstyret ikke fadderopplegg, da dette anses som 

institusjonens ansvar. 

  

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. 

 

 

Blindern Rockeswing Driftsstøtte Vårsemester 2016 Søknadsbeløp: 6 400 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 6 400 i driftstøtte foreningen våren 2016. Summen inkluderer 2 500 i 

oppstartstøtte).  

  

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. 

 

Fadderforeningen for journalistikk og fotojournalistikk HiOA  

 Driftsstøtte Høstsemester 2016 Søknadsbeløp: 2 500 

Velferdstingets Kulturstyret avslår søknaden om driftstøtte på kroner 2 500 til foreningen. Bakgrunnen for 

vedtaket er at det anses som institusjon sitt ansvars å finansiere slike tiltak. ( Jf. § 3.1.f i Kulturstyrets 

tildelingskriterier.)  

 

Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12. 

 

  



Linjeforeningen for Psykologistudentene Driftsstøtte Høstsemester 2016 Søknadsbeløp: 20 400 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 5 000 i driftstøtte foreningen høsten 2016, summen inkluderer 3 000 

i oppstartstøtte. Bakgrunnen for bevilgningens størrelse er en vurdering av foreningens økonomi og en 

sammenlikning med andre 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. 

 

 

Linjeforeningen for Psykologistudentene Prosjektstøtte Søknadsbeløp: 3 500 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 3 500 i prosjektstøtte til Halloweenfest.  

 

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. 

 

 

Linjeforeningen for Psykologistudentene Prosjektstøtte Søknadsbeløp: 15 500 

Velferdstingets Kulturstyret avslår søknaden om prosjektstøtte på kroner 15 500 til semesteravslutning. 

Bakgrunnen for vedtaket er en helhetlig vurdering av foreningens søknader og økonomi.  

 

Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12. 

 

 

Linjeforeningen for Psykologistudentene Prosjektstøtte Søknadsbeløp: 3 000 

Velferdstingets Kulturstyret avslår søknaden om prosjektstøtte på kroner 15 500 til skoletur til Budapest. 

Bakgrunnen for vedtaket er at Kulturstyret ikke støtter reiser for aktive i foreningen. ( Jf. § 3.1.b i Kulturstyrets 

tildelingskriterier.)  

 

Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12. 

 

 

Barneperspektivet - Linjeforeningen for barnevernstudenter ved HiOA  

 Driftsstøtte Høstsemester 2016 Søknadsbeløp: 5 900 

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

vedtaket er en helhetlig vurdering og Kulturstyret mener av det bør være mulig for foreningen av få 

vannflaskene gratis fra en leverandør da dette er noe andre foreninger av tilsvarende størrelse får til. 

 

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. 

 

 

Studentrådet MTHS Prosjektstøtte Søknadsbeløp: 10 963 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 8 000 i prosjektstøtte til fadderuken. Bakgrunnen for vedtaket er en 

vurdering foreningens økonomi og antall studenter som dette arrangement når ut til. 

 

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. 



Studentrådet MTHS Driftsstøtte Hele 2016 Søknadsbeløp: 1 100 

Velferdstingets Kulturstyret avslår søknaden om driftstøtte på kroner 1 100 til 2016. Flere mangler i søknaden 

og utydeligheter knyttet til tiltak gjør at Kulturstyret velger å avslå denne søknaden. Søker oppfordres til å delta 

på søkerveiledning hos SiO foreninger og søke på ny til høsten 2016. 

 

Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12. 

 

 

Studieprogramforeninger   

 

Linjeforening for bachelor i ernæringsfysiologi ved Bjørknes Høyskole  

 Driftsstøtte Høstsemester 2016 Søknadsbeløp: 8 000 

Velferdstingets Kulturstyret avslår søknaden om driftstøtte på kroner 8 000 til foreningen høsten 2016. 

Bakgrunnen for vedtaket er mangelfull informasjon og videre manglende svar på henvendelse fra Kulturstyret 

om utdypende informasjon. 

 

Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12. 

 

 

Studentenes Elektronikkforening (SEF) Driftsstøtte Vårsemester 2016 Søknadsbeløp: 4 500 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 3 000 i driftstøtte til foreningen våren 2016. Bakgrunnen for vedtaket 

er en helhetlig vurdering av foreningens økonomi. Kulturstyret anbefaler foreningen å se på muligheten for å ta 

en egenandel på de ulike arrangementer. 

 

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   

 

Linjen Forening Prosjektstøtte Søknadsbeløp: 16 900 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 7 000 i prosjektstøtte til fadderukene. Bakgrunnen for vedtaket er en 

helhetlig vurdering av foreningens økonomi; Kulturstyret velger ikke å gi støtte til turen til Hovedøya.   

 

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. 

 
 
 
Fakultetsforeninger   

 

Fadderordningen for SV-fakultetet UiO Prosjektstøtte Søknadsbeløp: 8 000 

Velferdstingets Kulturstyret avslår søknaden om prosjektstøtte på kroner 25 650 til fadderuken. Bakgrunnen for 

vedtaket er at det anses som institusjon sitt ansvars å finansiere slike tiltak. ( Jf. § 3.1.f i Kulturstyrets 

tildelingskriterier.)  

 

Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12. 

 
 
  



FAGLIGE RELATERT FORENINGER   

 

Elixir Driftsstøtte Hele 2016 Søknadsbeløp: 20 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 10 000 i driftstøtte til foreningen 2016. Bakgrunnen for bevilgningens 

størrelse er en sammenlikning med andre foreninger med liknende aktivitet. 

 

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   

 

Svein er inhabil i behandling av søknad fra denne forening 
Den Konservative Studenterforening (DKSF) Prosjektstøtte Søknadsbeløp: 20 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 16 000 i prosjektstøtte til 125års jubileum. Bakgrunnen for 

bevilgningens størrelse er en vurdering av foreningens økonomi og sammenlikning med andre foreninger med 

liknende aktivitet.  

 

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. 

 

 

Rødt Blindern Driftsstøtte Hele 2016 Søknadsbeløp: 14 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 8 000 i driftstøtte til foreningen 2016. Bakgrunnen for bevilgningens 

størrelse er at Kulturstyret ikke dekker utgifter for aktiviteter fra tidligere perioder. Videre er det registrert at, 

gjennom foreningens egen innsats, er det lavere behov enn beskrevet for å få støtte til det kommende 

PopVenstre-arrangementet. 

 

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. 

 

 

ATTAC Blindern Driftsstøtte Høstsemester 2016 Søknadsbeløp: 8 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 3 500 i driftstøtte til foreningen høsten 2016, summen inkluderer 

1 500 i oppstart. Bakgrunnen for bevilgningens størrelse er at Kulturstyret vurderer at foreningen ikke har et så 

stort behov for driftsmidler, grunnet en relativ høy egenkapital.  

 

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   

 

Dancing Doctors Driftsstøtte Hele 2016 Søknadsbeløp: 15 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 10 000 i driftstøtte til foreningen 2016. Bakgrunnen for at ikke hele 

søknadssummen innvilges, er at Kulturstyret ikke ønsker å støtte infrastrukturelle investeringer i offentlige 

utdanningsinstitusjoner. Denne typen tiltak er det mulig å få støtte fra institusjonen for å gjøre. 

 

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 2016 Søknadsbeløp: 13 095 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 6 000 i driftstøtte til foreningen 2016. Bakgrunnen for vedtaket er en 

helhetlig vurdering av foreningens økonomi. Kulturstyret anbefaler foreningen å se på muligheten for å innføre 

en høyere kontingent. 

 

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. 

 

 

Tonus Uteri Driftsstøtte Hele 2016 Søknadsbeløp: 2 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 2 000 i driftstøtte til foreningen 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. 

 

 

A Scalpella Driftsstøtte Vårsemester 2016 Søknadsbeløp: 12 000 

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

bevilgningens størrelse er at Kulturstyret vurderer at foreningen ikke har et så stort behov for driftsmidler, 

grunnet en relativ høy egenkapital.  

 

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 Vårsemester 2016 Søknadsbeløp: 15 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 5 000 i driftstøtte til foreningen våren 2016. Bakgrunnen for 

bevilgningens størrelse er en helhetlig vurdering av foreningens økonomi. Ettersom Chorus Mixtus er tilknyttet 

Juristforeningen og faller inn under juristforeningens §3-10, krever Kulturstyret originalkvitteringer for alle 

utgifter, og tilbakebetaling for eventuelle ubrukte midler innen utløpt regnskapsperiode. 

  

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. 

 



ARRANGEMENTSFORENINGER   

 

UKA på Blindern Prosjektstøtte Søknadsbeløp: 15 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 3 000 i prosjektstøtte. Bakgrunnen for bevilgningens størrelse er en 

helhetlig vurdering av foreningens økonomi; Kulturstyret vurderer at foreningen ikke har et så stort behov for 

midler til arrangementet. 

 

I. Kulturstyret viser også til våre tildelingskriterier punkt 6.2 V, der det følgende fremgår:   

 

«Et dokument om egenkapitalens størrelse hvor det også redegjøres for hvordan denne disponeres. Er 

foreningen tilknyttet fond eller stiftelser hvor overskudd plasseres, må det også redegjøres for disse. 

Vi velger å behandle søknaden tross at det ikke fremgår informasjon om fondstilknytning, men understreker at 

fravær av opplysninger om dette vil i fremtiden være avslagsgrunnlag. 

 

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. 

 

 

   
ANDRE STUDENTFORENINGER   

 

Studentrådet ved Rudolf Steinerhøyskolen. Driftsstøtte Høstsemester 2016 Søknadsbeløp: 10 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 2 500 i driftstøtte til foreningen høsten 2016. Bakgrunnen for 

bevilgningens størrelse 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. 

 

   
 
TIDSSKRIFTER OG MEDIER   

 

Teknovatøren Driftsstøtte Vårsemester 2016 Søknadsbeløp: 10 000 

Velferdstingets Kulturstyret utsetter søknaden om driftstøtte på kroner 10 000, til det foreligger mer utdypende 

informasjon om søknaden. Kulturstyret oppfordrer foreningen å delta på et søkerkurs hos SiO foreninger. 

 

Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12. 

 

 

Klage 

Ung Teologi Publikasjonsstøtte Hele 2016 Søknadsbeløp: 20 000 

Kulturstyret har tatt klagen til behandling og vedtatt å avslå klagen. Kulturstyret står ved vedtak og 

begrunnelsen om dobbelfinansiering med henvisning til § 3.1.a i Kulturstyrets tildelingskriterier. 

 

Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12. 

  



Zoon Politikon Publikasjonsstøtte Hele 2016 Søknadsbeløp: 10 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 10 000 i publikasjonsstøtte.  

 

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   

 

Amnesty Jus Oslo Driftsstøtte Vårsemester 2016 Søknadsbeløp: 4 500 

Velferdstingets Kulturstyret avslår søknaden om driftsstøtte på kroner 4 500. 
 

Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12. 

 

 

Amnesty Jus Oslo Prosjektstøtte Søknadsbeløp: 1 400 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 1 400 i prosjektstøtte til semesterstart.  

 

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. 

 

 

Effektiv Altruisme UiO Driftsstøtte Høstsemester 2016 Søknadsbeløp: 2 800 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 2 800 i driftsstøtte til 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. 

 

 

Oslo Røde Kors Studentlag Driftsstøtte Høstsemester 2016 Søknadsbeløp: 3 500 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 3 000 i driftsstøtte til høsten 2016. Kulturstyret ønsker foreningen til 

lykke med rekruttering, og håper foreningen får anledning til å ha flere egne arrangementer i fremtiden. 

 

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. 

 

 

ICJ - Student Prosjektstøtte Søknadsbeløp: 20 000 

Velferdstingets Kulturstyret avslår søknaden om prosjektstøtte på kroner 20 000 til studietur til Palestina. 

Bakgrunnen for vedtaket er at Kulturstyret ikke støtter reiser for aktive i foreningen. ( Jf. § 3.1.b i Kulturstyrets 

tildelingskriterier.)  

 

Informasjon om klageadgang er gitt i Kulturstyrets vedtekter § 12. 

 

   
  



IDRETT   

 

Norges Idretthøgskoles Idrettslag (NIHI) Driftsstøtte Hele 2016 Søknadsbeløp: 15 000 

Velferdstingets Kulturstyre bevilger kroner 5 000 i driftsstøtte til 2016. Bakgrunnen for bevilgningens størrelse 

er en helhetlig vurdering av foreningens økonomi, en søknad som går utover bevilgningsperioden til 

Kulturstyret, og at vi nedprioriterer innkjøp av antrekk. 

 

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 20:00 

Referent: Sarah Sørensen 


